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Sammanfattning 

De fyra stora grupperna håller ihop i ett slags ”EU-parlamentsparti” som ständigt vill höja 

EU:s utgifter, införa en direkt EU-skatt, utöka EU:s makt över olika politikområden, skapa en 

säkerhets- och försvarspolitik för EU med mera. 

 

EU-parlamentet vill bygga ett Europas Förenta Stater med EU-parlamentet som högsta 

beslutande instans över allt och alla. Mer pengar skall anslås till EU:s utgifter, direkt EU-

beskattning skall införas och EU skall ta över allt från försvarspolitik till bostadspolitik. 

Det är i denna anda och politiska miljö de svenska EU-parlamentarikerna dagligen vistas. De 

flesta väljer då att följa med som döda sillar i strömmen. 

 

Se deras röstning i intressanta under mandatperioden 2009-2014 nedan. Det finns än mer 

intressanta omröstningar men av utrymmesskäl kan man inte ta med allt. När EU-

parlamentariker konfronteras om hur de röstat i enskilda omröstningar kan de ofta ursäkta sig 

med att de då har röstat fel – även om de inte efteråt har anmält det till röstprotokollet som de 

borde. Därför är själva mängden av ärenden där de röstat i en viss politisk riktning av intresse. 

Man måste då se hela skogen och inte bara enstaka träd. 
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Socialdemokraterna 

 

Marita Ulvskog (S) 

Marita Ulvskog (S) bluffar rakt av och säger i Aftonbladet 14 februari 2014 citat: ”Nu har 

EU-parlamentet styrts av en högermajoritet i 15 år och nu räcker det.” 

Sanningen är att Socialdemokraterna i EU-parlamentet varit med och styrt sedan 1979. Som 

ledande partner 1979-1999 och som nummer två sedan 1999. 

Hur mycket ”EU-kritiker” är Ulvskog? Det var hon en gång i tiden, men hon röstade för EU:s 

Lissabonfördrag när hon satt i Riksdagen. Detta Lissabonfördrag utökade EU-institutionernas 

överstatliga makt rejält. 

 

I EU-parlamentet sedan 2009 har hon bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-kritisk 

linje i följande ärenden: 

Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
1
 

Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
2
 

Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
3
 

Avstår i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
4
 

Avstår i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
5
 

Närvarande men inte röstat på ett ändringsförslag som vill klargöra följande: 

”Europaparlamentet är därför av den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör 

minskas med åtminstone 2,8 procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel 

motsvarar genomsnittet för de oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s 

årsbokslut. Parlamentet noterar kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa 

dessa oegentligheter. Parlamentet påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu 

viktigare att garantera att skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser 

dessutom att medlemsstaterna i så fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt 

och detta gör det ännu svårare att vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den 

perioden.”
6
 

                                                           
1 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0311/2012). 

Helheten. 23/10 2012 
2
 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, 

avsnitt III – Kommissionen. Balzanibetänkandet (A7-0409/2012) 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
3
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

Ändringsförslag 1. 12/12 2012 
4
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
5
 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, 

avsnitt III – kommissionen. La Viabetänkandet (A7-0287/2013). 11/9 2013. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
6
 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011  
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Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än inflationen.”
7
  

Närvarande men inte röstat på ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
8
 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
9
 

Röstar ja till ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med 

innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
10

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
11

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
12

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
13

 

Närvarande men inte röstat på en resolution om kommande lagstiftningsförslag om EMU 

med krav på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den 

ekonomiska politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att 

                                                           
7
 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011 
8
 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 11S. 8/6 2011 
9
 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Punkt 169. 8/6 2011 
10

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Helheten. 8/6 2011 
11

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010. 
12

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010. 
13

 Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 

2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014 
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EU skall uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.
14

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
15

 

Avstår på ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att medlemsstaterna 

fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en förstärkning av den 

ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet befarar dessutom att 

så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska parlamentets 

handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
16

 

Röstar ja till betänkandet med innehåll enligt de två punkterna ovan samt krav som 

”parlamentet betonar att EU:s budget bör finansieras via verkliga egna medel”, (det vill säga 

införande av direkta EU-skatter).
17

 

Röstar nej till att bland annat pensionsfonder eller tjänstepensionsinstitut skall undantas från 

EU:s nya finansiella transferskatt.
18

 

Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
19

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
20

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
21

 

Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med 

bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s 

budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av 

dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till 

vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. 

Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget 

betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. 

Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda 

parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av 

inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att 

                                                           
14

 Om kommande lagstiftningsförslag om EMU. Resolutionsförslag: B7-0250/2013. Helheten. 23/5 2013 
15

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 4/del 2. 3/7 2013. 
16

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 6. 3/7 2013. 
17

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Helheten med referens till punkt 13. 3/7 2013. 
18

 Om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0230/2013). Ändringsförslag 58. 3/7 2013 
19

 Om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0230/2013). Helheten. 3/7 2013 
20

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Ändringsförslag 40. 23/5 2012 
21

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Helheten. 23/5 2012 
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uppnå detta. …”
22

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU, trots att man i 

valrörelsen 2009 lovat att rösta nej till dylika fiskeavtal.
23

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
24

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
25

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
26

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet 

och insyn i handelsförhandlingar.”
27

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt 

ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg 

(UAV) eller resurser för strategiska luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete 

med att utforska alternativen för att utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen 

till synergieffekter för försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena 

civilskydd och gränsövervakning.”
28

 

Närvarande men inte röstat på EU-militaristiska skrivningar som: ” Europaparlamentet 

upprepar sitt fulla stöd till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i 

synnerhet fram Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam 

säkerhetskultur, liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande 

samarbetsprojekt mellan nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 

22 april 2013 att stärka Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet 

vill se en vidareutveckling av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, 

inspirerat av Erasmus, liksom ett deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner 

för europeiska militära befälhavare.”
29

 

Avstår i omröstningen på en EU-militaristisk skrivning att lägga till följande text i punkten 

ovan: ” och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle kunna bli en modell för 

                                                           
22

 Om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå. Podimatabetänkandet (A7-0036/2011). Helheten 

med referens till punkt 29. 8/3 2011. 
23

 Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU (Sánchez Presedobetänkandet A7-0127/2013) 16/4 

2013 
24

 Om Europeiska kulturarvsmärket ***II. Andrabehandlingsrekommendation: Paliadelibetänkandet (A7-

0331/2011) 16/11 2011. 
25

 Om subventionerade boende i EU (Dellibetänkandet A7-0155/2013). Helheten. 11/6 2013. 
26

 Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-

0187/2013). Ändringsförslag 36. 23/5 2013 
27

 Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-

0187/2013). Ändringsförslag 37. 23/5 2013 
28

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 34. 

11/9 2013 
29

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 

45/del 1. 11/9 2013 
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EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom Europeiska försvarsbyrån och EU:s 

satellitcentrum.”
30

 

Avstår i omröstningen om ett resolutionsförslag om starka EU-militaristiska skrivningar som 

innehåller till exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt 

steg i riktning mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet 

med denna resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt 

”strukturerad samordning av försvarsplaneringen”.
31

 

 

 

Slutkommentar om Marita Ulvskog 

Det finns fler exempel där Marita Ulvskog röstar för ökad EU-makt. Som synes ovan har hon 

en förmåga att missa viktiga omröstningar eller att avstå. Varför sitter hon då i EU-

parlamentet om hon inte har en åsikt? 

 

De sex svenska socialdemokraterna skriver följande i en röstförklaring i april 2013 citat: 

”Årsrapporten från EU:s revisionsrätt visade en svag ökning av den totala felprocenten från 

3,7 till 3,9 procent vid genomförandet av EU:s budget. Detta är bekymmersamt.”
32

 

 

Att det bara är ”bekymmersamt” att skattebetalarnas pengar missbrukas är ett intressant 

ordval. Det handlar om stora summor, felprocentens ökning i verkliga tal gick från ungefär 

4,458 miljarder euro till 5,07 miljarder euro. 

 

Vill i detta sammanhang påminna om det klassiska citatet från Gustav Möller (S) (1884-

1970): ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. 

Men det är tydligen skillnad i åsikter om slöseri med skattebetalarnas medel mellan den äldre 

och den yngre generationens socialdemokrater. 

 

 

 

Ge din EU-kritiska röst till Marita Ulvskog (S) – och du ser den 

aldrig mer 
 

 

  

                                                           
30

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 

45/del 2. 11/9 2013 
31

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Helheten 

med refererande till punkterna 54, 55 och 56. 11/9 2013 
32

 17 april 2013: Socialdemokraternas röstförklaring på Geierbetänkandet (A7-0116/2013) Ansvarsfrihet 2011: 

Avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan 
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Anna Hedh (S) 

Hedh borde som den EU-kritiker hon utger sig vara se till att rösta mot många EU-

federalistiska förslag som läggs fram och inte avstå. Man sitter väl inte som EU-kritiker i EU-

parlamentet för att lägga ned sin röst? Dels borde Hedh ha bättre kontroll eller integritet så att 

hon inte röstar för en del skrivningar om bland annat införandet av direkt EU-beskattning. 

 

I EU-parlamentet sedan 2009 har Hedh bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-

kritisk linje i följande ärenden: 

Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
33

 

Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
34

 

Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
35

 

Avstår i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
36

 

Avstår i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
37

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
38

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

                                                           
33 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0311/2012). 

Helheten. 23/10 2012 
34

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, 

avsnitt III – Kommissionen. Balzanibetänkandet (A7-0409/2012) 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
35

 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

Ändringsförslag 1. 12/12 2012 
36

 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
37

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, 

avsnitt III – kommissionen. La Viabetänkandet (A7-0287/2013). 11/9 2013. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
38

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011  
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budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
39

  

Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
40

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
41

 

Avstår (röstade nej men anmälde i efterhand att hon avsett att avstå) i omröstningen om ett 

betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med innevarande 

budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på medlemsstaternas bidrag 

till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge en direktfinansiering till 

EU-budgeten.
42

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
43

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
44

 

Närvarande men inte röstat i omröstningen om ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas 

krav på införandet av en EU-skatt.
45

 

Avstår i omröstningen om ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med 

krav på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska 

politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall 

uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.
46

 

                                                           
39

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011 
40

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 11S. 8/6 2011 
41

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Punkt 169. 8/6 2011 
42

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Helheten. 8/6 2011 
43

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010. 
44

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010. 
45

 Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 

2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014 
46

 Om kommande lagstiftningsförslag om EMU. Resolutionsförslag: B7-0250/2013. Helheten. 23/5 2013 
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Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
47

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
48

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges 

Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
49

 

Närvarande men röstar inte i omröstningen om resolutionen som framhärdar om inrättandet 

av en EU-åklagarmyndighet (som nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).
50

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
51

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
52

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
53

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
54

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet 

och insyn i handelsförhandlingar.”
55

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
56

 

 

 

Göran Färm (S) 

Färm är den största EU-kramaren av de svenska EU-parlamentarikerna. Han är talesperson i 

budgetfrågor för hela S&D-gruppen i EU-parlamentet. Därmed försvarar han idogt utökad 

EU-budget, kräver ständigt nya inbetalningar från EU-länderna till EU-budgeten, agerar för 

                                                           
47

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Ändringsförslag 40. 23/5 2012 
48

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Helheten. 23/5 2012 
49

 Om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Iacolinobetänkandet 

(A7-0141/2014). Ändringsförslag 6. 12/3 2014 
50

 Om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Iacolinobetänkandet 

(A7-0141/2014). Helheten. 12/3 2014 
51

 Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU (Sánchez Presedobetänkandet A7-0127/2013) 16/4 

2013 
52

 Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU Sánchez Presedobetänkandet (A7-0127/2013) 16/4 

2013 
53

 Om Europeiska kulturarvsmärket ***II. Andrabehandlingsrekommendation: Paliadelibetänkandet (A7-

0331/2011) 16/11 2011. 
54

 Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-

0187/2013). Ändringsförslag 36. 23/5 2013 
55

 Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-

0187/2013). Ändringsförslag 37. 23/5 2013 
56

 Om subventionerade boende i EU (Dellibetänkandet A7-0155/2013). Helheten. 11/6 2013. 
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införandet av en direkt EU-skatt genom bland annat den finansiella transferskatten och så 

vidare. 

Inför den svenska väljarkåren är han mer försiktig. Men han och partikollegan Ludvigsson 

skrev i Göteborgs-Posten 17/11 2011 citat: ”Vi kommer att aktivt delta i diskussionerna om 

transaktionsskattens utformning och mycket noga väga för- mot nackdelar innan vi tar 

slutgiltig ställning.”  

Det är så det brukar låta när man öppnar dörren för ett stort politiskt projekt men inte riktigt 

vill tala ur skägget om att man är för projektets (i det här fallet EU-skatten) genomförande. 

 

Färms svenska partivänner har ibland backat när de EU-federalistiska kraven går lite väl 

långt. Men Färm backar inte. I EU-parlamentet sedan 2009 har han bland annat glatt röstat för 

följande skrivningar för att utöka EU:s politiska maktutövning: 

Röstar ja när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
57

 

Röstar ja när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
58

 

Röstar nej i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
59

 

Röstar ja i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
60

 

Röstar ja på en resolution som kräver att EU-parlamentet skall styra mer av budgetens 

innehåll, införa en direkt EU-skatt, vill ha in mer pengar från medlemsstaterna för 2012 och 

2013 års utgifter istället för att de skall betalas av kommande års budgetar. EU-parlamentet 

vill också ha en revision av långtidsbudgeten när den kommit halvvägs (givetvis för att få in 

mer pengar i den).
61

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
62

 

Röstar nej till ett förslag som lyder: ”Europaparlamentet insisterar på att det kan bli möjligt att 

göra begränsade och riktade nedskärningar i den gemensamma jordbrukspolitiken beroende 

på resultatet av den pågående reformeringen av politiken.”
63

 

                                                           
57 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0311/2012). 

Helheten. 23/10 2012 
58

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, 

avsnitt III – Kommissionen. Balzanibetänkandet (A7-0409/2012) 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
59

 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

Ändringsförslag 1. 12/12 2012 
60

 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
61

 Om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 7–8 februari om den fleråriga Budgetramen. 

Resolutionsforslag B7-0129/2013 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 13/3 2013 
62

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, 

avsnitt III – kommissionen. La Viabetänkandet (A7-0287/2013). 11/9 2013. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
63

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 18. 8/6 2011 
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Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
64

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
65

  

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
66

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
67

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med 

innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
68

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
69

 

                                                           
64

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011  
65

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011 
66

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 11S. 8/6 2011 
67

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Punkt 169. 8/6 2011 
68

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Helheten. 8/6 2011 
69

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010. 
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Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
70

 

Röstar nej till en besparing i EU-parlamentets budget.
71

 

Röstar ja till en utgiftsökning för EU-parlamentet på cirka 94 miljoner kronor.
72

 

Röstar ja till att EU-parlamentet skall få 150 nya tjänster och ökade budgetanslag för att 

anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna själva.
73

 

Närvarande men inte röstat när EU-parlamentet röstade om en skrivning (punkt 44) där det 

står citat: ”Europaparlamentet påminner om sin åsikt att medlemsstaternas budgetsituation 

kan underlättas genom ett nytt system med egna medel för finansiering av unionens budget 

som kommer att minska de BNI-baserade bidragen och sålunda ge medlemsstaterna möjlighet 

att fullgöra sina konsolideringsinsatser utan att äventyra EU:s finansiering för att stödja 

investeringar i åtgärder för ekonomisk återhämtning och reformåtgärder. Parlamentet 

understryker därför den vikt man fäster vid den nya högnivågruppen om egna medel, vars 

arbete bör leda fram till en verklig reform av EU:s finansiering.”
74

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
75

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
76

 

Röstar ja på ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att 

medlemsstaterna fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en 

förstärkning av den ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet 

befarar dessutom att så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska 

parlamentets handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
77

 

Röstar ja i omröstningen där krav ställs på att EU:s budget skall finansieras med egna direkta 

skatteinkomster. Den skrivningen löd som följer: ”Europaparlamentet beklagar att rådet inte 

har lyckats göra några framsteg i fråga om reformen av systemet för egna medel på grundval 

av de lagstiftningsförslag som har lagts fram av kommissionen. Parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel, enligt vad som fastställs i fördraget, och är 

                                                           
70

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010. 
71

 Ändringsbudget nr 1/2010 – Avsnitt I – Parlamentet. Mankabetänkandet (A7-0158/2010) Ändringsförslag 1. 

19/5 2010. 
72

 Ändringsbudget nr 1/2010 – Avsnitt I – Parlamentet. Mankabetänkandet (A7-0158/2010) Helheten. 19/5 2010.  
73

 Om beräkningen av inkomster och utgifter för ändringsbudget 1/2010 (avsnitt I, Europaparlamentet) 

Mankabetänkandet (A7-0017/2010) Helheten. 25/2 2010. 
74

 Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 

2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Punkt 44. 25/2 2014 
75

 Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 

2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014 
76

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 4/del 2. 3/7 2013. 
77

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 6. 3/7 2013. 
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därför villigt att arbeta för en reform som minskar de BNI-baserade bidragen till EU:s budget 

till högst 40 procent.”
78

 

Röstar ja till resolutionen med utpressningskrav på rådet om mer pengar till EU-budgeten och 

krav på införandet av egna direkta EU-skatter.
79

 

Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
80

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
81

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
82

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
83

 

Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med 

bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s 

budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av 

dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till 

vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. 

Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget 

betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. 

Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda 

parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av 

inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att 

uppnå detta. …”
84

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
85

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
86

 

                                                           
78

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 13. 3/7 2013. 
79

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Helheten. 3/7 2013. 
80

 Om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0230/2013). Helheten. 3/7 2013 
81

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Ändringsförslag 40. 23/5 2012 
82

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Ändringsförslag 38. 23/5 2012 
83

 Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. 

Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Helheten. 23/5 2012 
84

 Om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå. Podimatabetänkandet (A7-0036/2011). Helheten 

med referens till punkt 29. 8/3 2011. 
85

 Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU Sánchez Presedobetänkandet (A7-0127/2013) 16/4 

2013 
86

 Om Europeiska kulturarvsmärket ***II. Andrabehandlingsrekommendation: Paliadelibetänkandet (A7-

0331/2011) 16/11 2011. 
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Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
87

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
88

 

Röstar ja till att också lägga till ”och nationell nivå” i ändringsförslaget ovan för Europeiska 

rådet även skall blanda sig i rationalisering av beslutsprocessen om snabbinsatsstyrkorna i 

medlemsländerna.
89

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att alla 

kostnader som inte är kopplade till militära insatser, såsom kostnader för förberedelser av 

stridsgrupperna och för deras beredskap, får bäras av EU:s budget.”
90

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning 

till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt 

kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska 

luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att 

utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för 

försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och 

gränsövervakning.”
91

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet understryker behovet av 

en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg 

(Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.”
92

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

                                                           
87

 Om subventionerade boende i EU (Dellibetänkandet A7-0155/2013). Helheten. 11/6 2013. 
88

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 

23/del 1. 11/9 2013 
89

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 

23/del 2. 11/9 2013 
90

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 25. 

11/9 2013 
91

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 34. 

11/9 2013 
92

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 35. 

11/9 2013 
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deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
93

 

Röstar ja till att också lägga till ”och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle 

kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom Europeiska 

försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum” i ändringsförslaget ovan.
94

 

Röstar ja till ett resolutionsförslag om starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till 

exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning 

mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna 

resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad 

samordning av försvarsplaneringen”.
95

 

 

 

Olle Ludvigsson (S) 

Ludvigsson skrev tillsammans med partikollegan Färm till exempel i Svenska Dagbladet 30/9 

2011 en lång debattartikel om fördelarna med att EU inför en finansiell transferskatt.
96

 

 

I övrigt har knappast satt något märke i EU-parlamentsarbetet. I EU-parlamentet sedan 2009 

har han bland annat röstat för följande skrivningar för att utöka EU:s politiska maktutövning: 

Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
97

 

Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
98

 

Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
99

 

Avstår i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
100

 

Närvarade men röstade inte i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra 

betalning från medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
101
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 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 

45/del 1. 11/9 2013 
94

 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 
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 Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Helheten 

med refererande till punkterna 54, 55 och 56. 11/9 2013 
96

 SVD-artikeln finns att läsa på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-att-avfarda-eu-skatt-pa-

transaktioner_6515646.svd 
97 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0311/2012). 

Helheten. 23/10 2012 
98

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, 

avsnitt III – Kommissionen. Balzanibetänkandet (A7-0409/2012) 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
99

 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

Ändringsförslag 1. 12/12 2012 
100

 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 

12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
101

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, 

avsnitt III – kommissionen. La Viabetänkandet (A7-0287/2013). 11/9 2013. Sverige röstade nej i ministerrådet. 
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Röstar nej på ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
102

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
103

  

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
104

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
105

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med 

innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
106

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
107

 

                                                           
102

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011  
103

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011 
104

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 11S. 8/6 2011 
105

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Punkt 169. 8/6 2011 
106

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Helheten. 8/6 2011 
107

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010. 
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Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
108

 

Röstar ja till en utgiftsökning för EU-parlamentet på cirka 94 miljoner kronor.
109

 

Röstar ja till att EU-parlamentet skall få 150 nya tjänster och ökade budgetanslag för att 

anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna själva.
110

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
111

 

Röstar ja till ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU 

behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall 

säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig 

finanspolitisk kapacitet”.
112

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
113

 

Avstår på ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att medlemsstaterna 

fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en förstärkning av den 

ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet befarar dessutom att 

så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska parlamentets 

handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
114

 

Avstår i omröstningen där krav ställs på att EU:s budget skall finansieras med egna direkta 

skatteinkomster. Den skrivningen löd som följer: ”Europaparlamentet beklagar att rådet inte 

har lyckats göra några framsteg i fråga om reformen av systemet för egna medel på grundval 

av de lagstiftningsförslag som har lagts fram av kommissionen. Parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel, enligt vad som fastställs i fördraget, och är 

därför villigt att arbeta för en reform som minskar de BNI-baserade bidragen till EU:s budget 

till högst 40 procent.”
115

 

Röstar ja till betänkandet med innehåll enligt de punkterna ovan med krav om införande av 

direkta EU-skatter.
116
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 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010. 
109
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110

 Om beräkningen av inkomster och utgifter för ändringsbudget 1/2010 (avsnitt I, Europaparlamentet) 

Mankabetänkandet (A7-0017/2010) Helheten. 25/2 2010. 
111

 Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 

2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014 
112
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113
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114
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(PPE, S&D, ALDE). Punkt 6. 3/7 2013. 
115

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 13. 3/7 2013. 
116

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Helheten med referens till punkt 13. 3/7 2013. 
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Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
117

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
118

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
119

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
120

 

Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med 

bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s 

budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av 

dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till 

vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. 

Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget 

betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. 

Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda 

parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av 

inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att 

uppnå detta. …”
121

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU, trots att man i 

valrörelsen 2009 lovat att rösta nej till dylika fiskeavtal.
122

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
123

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
124

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
125
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Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet 

och insyn i handelsförhandlingar.”
126

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
127

 

Röstar ja till att också lägga till ”och nationell nivå” i ändringsförslaget ovan för Europeiska 

rådet även skall blanda sig i rationalisering av beslutsprocessen om snabbinsatsstyrkorna i 

medlemsländerna.
128

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att alla 

kostnader som inte är kopplade till militära insatser, såsom kostnader för förberedelser av 

stridsgrupperna och för deras beredskap, får bäras av EU:s budget.”
129

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning 

till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt 

kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska 

luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att 

utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för 

försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och 

gränsövervakning.”
130

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet understryker behovet av 

en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg 

(Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.”
131

 

Avstår i omröstningen om EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet finner det 

djupt beklagligt att de nationella budgetarna för försvarsforskning minskar och att denna 

forskning för det mesta är uppsplittrad efter nationella skiljelinjer. Parlamentet påpekar vilken 

potential EU har att tillföra ett väsentligt mervärde genom den europeiska samarbetsramen 

och att skapa större synergieffekter mellan försvarsrelaterad och civil säkerhetsforskning. 

Parlamentet lyfter i synnerhet fram behovet att fokusera på investeringar i nyckeltekniker 
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såsom robotteknik och nano- och mikroelektronik, och att se till att de medel som EU satsar 

på dessa områden kommer till nytta även för försvarets behov.”
132

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
133

 

Röstar ja till att också lägga till ”och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle 

kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom Europeiska 

försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum” i ändringsförslaget ovan.
134

 

Röstar ja till ett resolutionsförslag med starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till 

exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning 

mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna 

resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad 

samordning av försvarsplaneringen”.
135

 

 

 

Åsa Westlund (S) 

Westlunds röstande är nästan identiskt med Ludvigssons röstande ovan med undantag för om 

någon av dem varit frånvarande. Eftersom hon inte ställer upp till omval redovisas inte de 

tillfällen hon röstat i EU-federalistisk riktning här av utrymmesskäl. 

 

 

Jens Nilsson (S) 

Nilsson har suttit i EU-parlamentet sedan 1 december 2011 då Sverige fick ytterligare två 

platser enligt uppgörelsen i Lissabonfördraget. Han har bland annat röstat för följande 

skrivningar för att utöka EU:s politiska maktutövning: 

Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
136

 

Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
137
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Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
138

 

Avstår i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
139

 

Avstår i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
140

 

Röstar nej på ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
141

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
142

 

Röstar ja till ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU 

behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall 

säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig 

finanspolitisk kapacitet”.
143

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
144

 

Avstår på ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att medlemsstaterna 

fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en förstärkning av den 

ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet befarar dessutom att 

så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska parlamentets 

handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
145
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Avstår i omröstningen där krav ställs på att EU:s budget skall finansieras med egna direkta 

skatteinkomster. Den skrivningen löd som följer: ”Europaparlamentet beklagar att rådet inte 

har lyckats göra några framsteg i fråga om reformen av systemet för egna medel på grundval 

av de lagstiftningsförslag som har lagts fram av kommissionen. Parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel, enligt vad som fastställs i fördraget, och är 

därför villigt att arbeta för en reform som minskar de BNI-baserade bidragen till EU:s budget 

till högst 40 procent.”
146

 

Röstar ja till betänkandet med innehåll enligt de punkterna ovan med krav om införande av 

direkta EU-skatter.
147

 

Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
148

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
149

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
150

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
151

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU, trots att man i 

valrörelsen 2009 lovat att rösta nej till dylika fiskeavtal.
152

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
153

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
154

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet 

och insyn i handelsförhandlingar.”
155
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Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
156

 

Röstar ja till att också lägga till ”och nationell nivå” i ändringsförslaget ovan för Europeiska 

rådet även skall blanda sig i rationalisering av beslutsprocessen om snabbinsatsstyrkorna i 

medlemsländerna.
157

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att alla 

kostnader som inte är kopplade till militära insatser, såsom kostnader för förberedelser av 

stridsgrupperna och för deras beredskap, får bäras av EU:s budget.”
158

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning 

till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt 

kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska 

luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att 

utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för 

försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och 

gränsövervakning.”
159

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet understryker behovet av 

en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg 

(Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.”
160

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
161
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Röstar ja till att också lägga till ”och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle 

kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom Europeiska 

försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum” i ändringsförslaget ovan.
162

 

Röstar ja till ett resolutionsförslag med starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till 

exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning 

mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna 

resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad 

samordning av försvarsplaneringen”.
163

 

 

 

Slutkommentar om Socialdemokraterna 

De svenska Socialdemokraterna sitter in en grupp inriktad på att bygga EU-staten i all den 

omfattning en medlemsstat har. De svenska Socialdemokraterna vill nå positioner i denna 

grupp och följa dess gruppdisciplin samtidigt som dem åste balansera mot en EU-kritisk 

hemmaopinion. Lösningen blir att säga en sak i Brussel och en annan sak i Sverige. 

När det gäller frågan om införandet av direkt EU-skatt kan det noteras att också 2007 röstade 

de två närvarande Socialdemokraterna Jan Andersson och Anna Hedh ja till införandet av en 

EU-skatt.
164

 

 

 

Socialdemokraterna i samregering med Kristdemokraterna har 

byggt upp de EU-institutioner vi har idag och grundlagt många 

misslyckanden – tänk på det. 
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Vänsterpartiet 

 

Mikael Gustafsson (V) 

Som EU-kritiker eller EU-motståndare röstar Vänsterpartiet ganska bra i EU-parlamentet. 

Men det finns ett antal omröstningar där man har avstått istället för att rösta nej, som man 

borde ha gjort som EU-kritiker. Likaså har man tänkt fel en gång och röstat ja till EU-skatt. 

Mikael Gustafsson sitter på Vänsterpartiets mandat sedan i september 2011 då han tog över 

från Eva-Britt Svensson 

 

I EU-parlamentet sedan 2009 har EB Svensson/M Gustafsson bland annat röstat inkonsekvent 

gentemot en EU-kritisk linje i följande ärenden: 

Avstår på en resolution som kräver att EU-parlamentet skall styra mer av budgetens innehåll, 

införa en direkt EU-skatt, vill ha in mer pengar från medlemsstaterna för 2012 och 2013 års 

utgifter istället för att de skall betalas av kommande års budgetar. EU-parlamentet vill också 

ha en revision av långtidsbudgeten när den kommit halvvägs (givetvis för att få in mer pengar 

i den).
165

 

Avstår på ett betänkande som kräver en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro.
166

 

Avstår på ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att medlemsstaterna 

fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en förstärkning av den 

ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet befarar dessutom att 

så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska parlamentets 

handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
167

 

Avstår på betänkandet med innehåll enligt ovan samt krav som ”parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel”, (det vill säga införande av direkta EU-

skatter).
168

 

Avstår pål betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
169

 

Röstar  

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
170

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
171
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Avstår på frågan om att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan 

nationella samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
172

 

Avstår på frågan om att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom 

bostadspolitiken i brott mot närhetsprincipen.
173

 

 

 

Slutkommentar om Mikael Gustafsson 

Mikael Gustafsson har haft en period i EU-parlamentet då han har valt att avstå istället för att 

rösta emot de förslag som vill att EU skall lägga sig i allt. En gång röstade han ja till EU-

skatten utifrån vänsterperspektivet att en skatt på finansiella transfereringar, en så kallad 

Tobintax, är viktigt att genomföra oavsett vad skattepengarna går till. Detta har han dock 

backat på i senare omröstningar om EU-skattens genomförande och har då röstat nej. 

Vänsterpartiet har satsat på arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män under mandatperioden. Men samtidigt har då det EU-kritiska arbetet skjutits 

i bakgrunden. De har inte talat emot eller lämnat in röstförklaringar som protesterar mot EU:s 

federalistiska utveckling. Det oppositionsarbetet har saknats. 
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Miljöpartiet 

 

Miljöpartiet strök sitt krav om utträde ur EU och efter det verkar de ha varit mer vilsna om 

vad deras EU-kritik går ut på. Snarare har man blivit mer positiv till att EU skall tar över olika 

politikområden. Till exempel vill de ha ett starkt EU-samarbete i frågor som passar dem. Men 

då är det svårt för Miljöpartiet att argumentera mot att EU också tar över andra 

politikområden. Miljöpartiet är inte de som ensamma avgör vad EU skall göra och inte göra. 

Antingen är man för EU:s överstatlighet i princip eller också är man inte det. 

Carl Schlyter som nu inte ställer upp till omval har varit ganska konsekvent i sin EU-kritik, 

med vissa undantag i omröstningar om EU-skatten. Isabella Lövin, som ställer upp för omval, 

har under perioden 2004-2009 intagit en mer EU-positiv linje. 

 

Isabella Lövin (MP) 

I EU-parlamentet sedan 2009 har Lövin bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-

kritisk linje i följande ärenden: 

Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
174

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
175

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
176

 

Avstår i omröstningen om ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten 

jämfört med innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
177

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
178
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Avstår i omröstningen om ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet 

av en EU-skatt.
179

 

Avstår i omröstningen om ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med 

krav på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska 

politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall 

uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.
180

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
181

 

Röstar ja till ett förslag med militant formulering att EU skall förses ”med de medel som 

behövs för att unionen ska återhämta sig från krisen och gå stärkt ur den.”
182

 

Avstår i omröstningen om ett förslag som skriver bland annat: ” upprepar sitt stöd för 

kommissionens lagstiftningsförslag om paketet för egna medel, inbegripet en bindande 

färdplan. Om rådet skulle urvattna dessa förslag så att de inte leder till en betydande 

minskning av medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till EU-budgeten bör kommissionen 

lägga fram ytterligare förslag om införandet av helt egna medel. Parlamentet insisterar på att 

skatteintäkterna från de finansiella transaktionerna åtminstone delvis bör gå till EU:s budget 

som en helt egen resurs.”
183

 

Avstår i omröstningen om betänkandet med innehåll enligt bland annat punken närmast ovan 

samt krav som ”parlamentet betonar att EU:s budget bör finansieras via verkliga egna medel”, 

(det vill säga införande av direkta EU-skatter).
184

 

Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
185

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
186

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
187

 

Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med 

bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s 

budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av 
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dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till 

vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. 

Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget 

betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. 

Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda 

parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av 

inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att 

uppnå detta. …”
188

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
189

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
190

 

Avstår på EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till 

europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
191

 

Avstår på EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att 

medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på 

kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att 

maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket 

som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock 

att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om  

· strukturerad samordning av försvarsplaneringen, 

· gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden,”.
192

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet konstaterar att fördraget 

tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar”.
193

 

 

Lövin verkar också ha kört taktiken att inte rösta i några av de känsliga omröstningarna för att 

undgå kritik, men samtidigt inte hamna i konflikt med sin egna inställning. När EU-

parlamentet onsdag 19 maj 2010 röstade om en ändringsbudget för ökade anslag till EU-
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parlamentet
194

 var Lövin borta, men hon var med och röstade dagen före och dagen efter. I ett 

par andra känsliga omröstningar har hon missat att rösta. Men då har hon röstat i 

omröstningarna direkt före och direkt efter. Det gällde dels samma fråga om budgetökning för 

EU-parlamentet i februari 2010
195

 och i en omröstning där krav ställs på att EU:s budget skall 

finansieras med egna direkta skatteinkomster.
196

 

 

 

Slutkommentar om Miljöpartiet 

Utan tvivel svänger Miljöpartiet i en riktning där man är mer positiva till att EU får fler 

politiska områden att styra över. De har också uttalat att EU skall ta hand om den finansiella 

transferskatt som elva EU-länder vill införa. På så vis får EU tillgång till en direkt skattekälla, 

vilket bådar illa för framtiden med vidareutveckling av EU-skatter. 

 

Var står Lövin när det gäller kritisk granskning av EU-

institutionerna? 
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Piratpartiet 

 

Piratpartiet har gjort en uppgörelse med den gröna gruppen om att de röstar med gruppen i 

alla frågor utom integritetsfrågor mot att den gröna gruppen röstar med Piratpartiet i just dessa 

frågor. Dock, den gröna gruppen har redan samma åsikt som Piratpartiet så frågan är vad 

uppgörelsen är värd. Piratpartiet har därför ingen åsikt utan röstar som marionetter för större 

EU-budget, införande av direkt EU-skatt och att EU skall lägga sig i allt. 

 

 

Christian Engström (PP) 

I EU-parlamentet sedan 2009 har han bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-kritisk 

linje i följande ärenden: 

Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
197

 

Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
198

 

Avstår på en resolution som kräver att EU-parlamentet skall styra mer av budgetens innehåll, 

införa en direkt EU-skatt, vill ha in mer pengar från medlemsstaterna för 2012 och 2013 års 

utgifter istället för att de skall betalas av kommande års budgetar. EU-parlamentet vill också 

ha en revision av långtidsbudgeten när den kommit halvvägs (givetvis för att få in mer pengar 

i den).
199

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
200

 

Röstar nej till ett förslag som lyder: ”Europaparlamentet insisterar på att det kan bli möjligt att 

göra begränsade och riktade nedskärningar i den gemensamma jordbrukspolitiken beroende 

på resultatet av den pågående reformeringen av politiken.”
201

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
202
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Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
203

  

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
204

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
205

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med 

innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
206

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
207

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
208

 

Röstar ja till att EU-parlamentet skall få 150 nya tjänster och ökade budgetanslag för att 

anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna själva.
209

 

Röstar nej till en besparing i EU-parlamentets budget.
210
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Röstar ja till en utgiftsökning för EU-parlamentet på cirka 94 miljoner kronor.
211

 

Röstar ja till en skrivning (punkt 44) där det står citat: ”Europaparlamentet påminner om sin 

åsikt att medlemsstaternas budgetsituation kan underlättas genom ett nytt system med egna 

medel för finansiering av unionens budget som kommer att minska de BNI-baserade bidragen 

och sålunda ge medlemsstaterna möjlighet att fullgöra sina konsolideringsinsatser utan att 

äventyra EU:s finansiering för att stödja investeringar i åtgärder för ekonomisk återhämtning 

och reformåtgärder. Parlamentet understryker därför den vikt man fäster vid den nya 

högnivågruppen om egna medel, vars arbete bör leda fram till en verklig reform av EU:s 

finansiering.”
212

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
213

 

Röstar ja till ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU 

behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall 

säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig 

finanspolitisk kapacitet”.
214

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
215

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör 

medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till 

medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska 

fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
216

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
217

 

Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med 

bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s 

budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av 

dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till 

vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. 

Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget 

betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. 

Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda 

parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av 

inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att 
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uppnå detta. …”
218

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges 

Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
219

 

Röstar ja till resolutionen som framhärdar om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som 

nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).
220

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
221

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
222

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
223

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
224

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
225

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ” Europaparlamentet påpekar att 

medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på 

kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att 

maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket 
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som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock 

att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om  

· strukturerad samordning av försvarsplaneringen, 

· gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden,”.
226

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet konstaterar att fördraget 

tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar”.
227

 

 

 

Amelia Andersdotter (PP) 

Andersdotter kunde inta sin plats först i 1 december 2011 då det slutligen blev klart med de 

två extra platser Sverige fick i samband med Lissabonfördraget ikraftträdande två år tidigare. 

Hon har dock hunnit stödja ganska många förslag för byggandet av en EU-stat under sin tid i 

EU-parlamentet. 

 

I EU-parlamentet sedan 1 december 2011 har hon bland annat röstat inkonsekvent gentemot 

en EU-kritisk linje i följande ärenden: 

Röstar ja när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
228

 

Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
229

 

Röstar nej i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
230

 

Avstår på en resolution som kräver att EU-parlamentet skall styra mer av budgetens innehåll, 

införa en direkt EU-skatt, vill ha in mer pengar från medlemsstaterna för 2012 och 2013 års 

utgifter istället för att de skall betalas av kommande års budgetar. EU-parlamentet vill också 

ha en revision av långtidsbudgeten när den kommit halvvägs (givetvis för att få in mer pengar 

i den).
231

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
232

 

Röstar ja till en skrivning (punkt 44) där det står citat: ”Europaparlamentet påminner om sin 

åsikt att medlemsstaternas budgetsituation kan underlättas genom ett nytt system med egna 

medel för finansiering av unionens budget som kommer att minska de BNI-baserade bidragen 

och sålunda ge medlemsstaterna möjlighet att fullgöra sina konsolideringsinsatser utan att 
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äventyra EU:s finansiering för att stödja investeringar i åtgärder för ekonomisk återhämtning 

och reformåtgärder. Parlamentet understryker därför den vikt man fäster vid den nya 

högnivågruppen om egna medel, vars arbete bör leda fram till en verklig reform av EU:s 

finansiering.”
233

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
234

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
235

 

Röstar ja till ett förslag med militant formulering att EU skall förses ”med de medel som 

behövs för att unionen ska återhämta sig från krisen och gå stärkt ur den.”
236

 

Röstar ja till ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att 

medlemsstaterna fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en 

förstärkning av den ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet 

befarar dessutom att så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska 

parlamentets handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
237

 

Röstar ja till ett förslag som skriver bland annat: ” upprepar sitt stöd för kommissionens 

lagstiftningsförslag om paketet för egna medel, inbegripet en bindande färdplan. Om rådet 

skulle urvattna dessa förslag så att de inte leder till en betydande minskning av 

medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till EU-budgeten bör kommissionen lägga fram 

ytterligare förslag om införandet av helt egna medel. Parlamentet insisterar på att 

skatteintäkterna från de finansiella transaktionerna åtminstone delvis bör gå till EU:s budget 

som en helt egen resurs.”
238

 

Röstar ja i omröstningen där krav ställs på att EU:s budget skall finansieras med egna direkta 

skatteinkomster. Den skrivningen löd som följer: ”Europaparlamentet beklagar att rådet inte 

har lyckats göra några framsteg i fråga om reformen av systemet för egna medel på grundval 

av de lagstiftningsförslag som har lagts fram av kommissionen. Parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel, enligt vad som fastställs i fördraget, och är 

därför villigt att arbeta för en reform som minskar de BNI-baserade bidragen till EU:s budget 

till högst 40 procent.”
239
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Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt 

på finansiella transaktioner.
240

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
241

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör 

medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till 

medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska 

fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
242

 

Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för 

skatt på finansiella transaktioner.
243

 

Närvarande men röstar inte i omröstningen om att förkasta förslaget om inrättandet av en 

EU-åklagarmyndighet (som Sveriges Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
244

 

Röstar ja till resolutionen som framhärdar om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som 

nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).
245

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
246

 

Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i 

brott mot närhetsprincipen.
247

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
248

 

Avstår på EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till 

europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 
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Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
249

 

Avstår på EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att 

medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på 

kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att 

maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket 

som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock 

att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om  

· strukturerad samordning av försvarsplaneringen, 

· gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden,”.
250

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet konstaterar att fördraget 

tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar”.
251

 

 

 

Slutkommentar om Piratpartiet 

Piratpartiet hävdar att de är EU-kritiker, men det har vi inte sett i deras röstande i EU-

parlamentet då de inte har brytt sig i de frågorna utan röstat med den gröna gruppen. De två 

listorna ovan över hur de två Piratpartisterna röstat i EU-parlamentet kunde lika gärna vara 

mycket längre, dock knappast kortare om de följer den gröna gruppen. PP bryr sig inte i dessa 

frågor även om de påstår sig vara ”EU-kritiker” 

 

PP är falska profeter om de säger att de är EU-kritiker 
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Kristdemokraterna 

 

Alf Svensson (KD) 

Sveriges Kristdemokrater (KD) försöker nu att marknadsföra sig som ett ”EU-kritiskt” parti. 

Deras EU-parlamentariker Alf Svensson verkar dock inte alltför förtjust i idén. Saken är också 

den att KD nu gör en helomvändning inför EU-valet 2014. Under hela deras tid i EU-

parlamentet har de stått för diametralt motsatt politik. 

 

I EU-parlamentet sedan 2009 har Svensson bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-

kritisk linje i följande ärenden: 

Röstar ja när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
252

 

Röstar ja när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
253

 

Röstar nej i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
254

 

Röstar ja i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
255

 

Röstar ja på en resolution som kräver att EU-parlamentet skall styra mer av budgetens 

innehåll, införa en direkt EU-skatt, vill ha in mer pengar från medlemsstaterna för 2012 och 

2013 års utgifter istället för att de skall betalas av kommande års budgetar. EU-parlamentet 

vill också ha en revision av långtidsbudgeten när den kommit halvvägs (givetvis för att få in 

mer pengar i den).
256

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
257

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 
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fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
258

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
259

  

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
260

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
261

 

Röstar nej till en besparing i EU-parlamentets budget.
262

 

Röstar ja till en utgiftsökning för EU-parlamentet på cirka 94 miljoner kronor.
263

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
264

 

Röstar ja till ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU 

behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall 

säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig 

finanspolitisk kapacitet”.
265

 

Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om 

att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller 

godkänna 2014 års EU-budget.
266

 

Röstar ja på ett textförlag som bland annat lyder: ”... Parlamentet beklagar att 

medlemsstaterna fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en 

förstärkning av den ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet 

                                                           
258

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011  
259

 Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. 

Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011 
260

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010. 
261

 Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. 

Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010. 
262

 Ändringsbudget nr 1/2010 – Avsnitt I – Parlamentet. Mankabetänkandet (A7-0158/2010) Ändringsförslag 1. 

19/5 2010. 
263

 Ändringsbudget nr 1/2010 – Avsnitt I – Parlamentet. Mankabetänkandet (A7-0158/2010) Helheten. 19/5 

2010.  
264

 Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 

2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014 
265

 Om kommande lagstiftningsförslag om EMU. Resolutionsförslag: B7-0250/2013. Helheten. 23/5 2013 
266

 Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 

(PPE, S&D, ALDE). Punkt 4/del 2. 3/7 2013. 



42 
 

befarar dessutom att så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska 

parlamentets handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”
267

 

Röstar ja till resolutionen med utpressningskrav på rådet om mer pengar till EU-budgeten och 

krav på införandet av egna direkta EU-skatter.
268

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 

transaktioner.
269

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
270

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör 

medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till 

medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska 

fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
271

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges 

Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
272

 

Röstar ja till resolutionen som framhärdar om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som 

nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).
273

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
274

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Kap Verde och EU för ökad 

fiskerovdrift och utsugning av fattiga länder.
275

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
276

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
277
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Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet 

och insyn i handelsförhandlingar.”
278

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
279

 

Röstar ja till att också lägga till ”och nationell nivå” i ändringsförslaget ovan för Europeiska 

rådet även skall blanda sig i rationalisering av beslutsprocessen om snabbinsatsstyrkorna i 

medlemsländerna.
280

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att alla 

kostnader som inte är kopplade till militära insatser, såsom kostnader för förberedelser av 

stridsgrupperna och för deras beredskap, får bäras av EU:s budget.”
281

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning 

till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt 

kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska 

luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att 

utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för 

försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och 

gränsövervakning.”
282

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet understryker behovet av 

en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg 

(Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.”
283

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet finner det djupt 

beklagligt att de nationella budgetarna för försvarsforskning minskar och att denna forskning 

för det mesta är uppsplittrad efter nationella skiljelinjer. Parlamentet påpekar vilken potential 

EU har att tillföra ett väsentligt mervärde genom den europeiska samarbetsramen och att 

skapa större synergieffekter mellan försvarsrelaterad och civil säkerhetsforskning. 

Parlamentet lyfter i synnerhet fram behovet att fokusera på investeringar i nyckeltekniker 
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såsom robotteknik och nano- och mikroelektronik, och att se till att de medel som EU satsar 

på dessa områden kommer till nytta även för försvarets behov.”
284

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
285

 

Röstar ja till att också lägga till ”och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle 

kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom Europeiska 

försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum” i ändringsförslaget ovan.
286

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att 

medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på 

kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att 

maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket 

som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock 

att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om  

· strukturerad samordning av försvarsplaneringen, 

· gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden,”.
287

 

Röstar ja till att också lägga till ” och ·ökad finansiering till Europeiska försvarsbyrån.” i 

ändringsförslaget ovan.
288

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet konstaterar att fördraget 

tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar”.
289

 

Röstar ja på resolutionsförslag om starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till 

exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning 

mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna 

resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad 

samordning av försvarsplaneringen”.
290
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Slutkommentar om Alf Svensson 

Det kan noteras att 2007 röstade Anders Wijkman ja till införandet av en EU-skatt.
291

 

Kristdemokraterna har en lång tradition av att säga ja till det mesta i EU-parlamentet och sitter 

också i en grupp som varit och är grundfundamentet till EU:s utveckling att man skall besluta 

om allt och få större och större budget år för år. De har också varit en av de drivande krafterna 

i att EU skall få egen beskattningsrätt. Göran Hägglund må hävda i Sverige att KD är EU-

kritiska, men det är frieri för en hemmapublik, i EU-parlamentet sitter de som lydiga EU-

federalistiska tjänare i den kristdemokratiska gruppen. 

 

 

Kristdemokraterna stödjer EU-federalisterna i EU – inget annat – 

praktisk handling bevisar detta 
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Centerpartiet 

 

Kent Johansson (C) 

Centerpartiet har sedan 2004 drivit att de vill ha ett smalare men vassare EU. Men i EU-

parlamentet har de snabbt glömt bort den frågan. EU-parlamentets majoritet anser att 

”åternationalisering” är ett fult ord. För att smälta in släpper Centerpartiet frågan när de väl 

blivit valda. Centerpatrtiet röstar lite hit och dit i EU-kritiska frågor. 

Kent Johansson sitter på Centerpartiets mandat sedan i oktober 2011 då han tog över efter 

Lena Ek. 

 

I EU-parlamentet sedan 2009 har Lena Ek/Kent Johansson bland annat röstat inkonsekvent 

gentemot en EU-kritisk linje i följande ärenden: 

Röstar ja när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
292

 

Röstar ja när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
293

 

Röstar nej i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
294

 

Röstar ja i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
295

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
296

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
297

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 
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Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 

budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
298

  

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
299

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
300

 

Avstår i slutomröstningen på ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten 

jämfört med innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
301

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
302

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
303

 

Avstår i en omröstning om en utgiftsökning för EU-parlamentet på cirka 94 miljoner 

kronor.
304

 

Röstar ja till att EU-parlamentet skall få 150 nya tjänster och ökade budgetanslag för att 

anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna själva.
305
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Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
306

  

Röstar ja till ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU 

behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall 

säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig 

finanspolitisk kapacitet”.
307

 

Avstår i omröstningen med krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 

fattar beslut om att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet 

inte heller godkänna 2014 års EU-budget.
308

 

Avstår i omröstningen där krav ställs på att EU:s budget skall finansieras med egna direkta 

skatteinkomster. Den skrivningen löd som följer: ”Europaparlamentet beklagar att rådet inte 

har lyckats göra några framsteg i fråga om reformen av systemet för egna medel på grundval 

av de lagstiftningsförslag som har lagts fram av kommissionen. Parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel, enligt vad som fastställs i fördraget, och är 

därför villigt att arbeta för en reform som minskar de BNI-baserade bidragen till EU:s budget 

till högst 40 procent.”
309

 

Avstår i omröstningen om resolutionen med utpressningskrav på rådet om mer pengar till EU-

budgeten och krav på införandet av egna direkta EU-skatter.
310

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
311

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör 

medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till 

medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska 

fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
312

 

Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med 

bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s 

budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av 

dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till 

vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. 

Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget 

betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. 

Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda 
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parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av 

inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att 

uppnå detta. …”
313

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges 

Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
314

 

Avstår i omröstningen om resolutionen som framhärdar om inrättandet av en EU-

åklagarmyndighet (som nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).
315

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
316

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Kap Verde och EU för ökad 

fiskerovdrift och utsugning av fattiga länder.
317

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
318

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
319

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
320

 

Avstår i omröstningen att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom 

bostadspolitiken i brott mot närhetsprincipen.
321

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 
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tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
322

 

 

 

Slutkommentar om Kent Johansson 

Centerpartiet bluffar om att de vill ha ett ”smalare men vassare EU”. De arbetar inte alls 

utifrån den målsättningen i EU-parlamentet. Dels röstar de inte enligt den inriktningen, dels 

gör de inga aktiva insatser för den politiken och dels ingår de i den liberala ALDE-gruppen 

som vill ha ett bredare och superstatsinriktat EU. När Junilistan i EU-parlamentet drev att 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (en av EU:s mest okända och onödigaste 

EU-institutioner som kostar ungeför en miljard kronor om året) skulle läggas ned ryckte 

dåvarande EU-parlamentariker Lena Ek ut till EESK:s försvar. Till och med ALDE-gruppen 

(som annars är pigga på att skapa nya EU-institutioner) har insett att denna institution är 

meningslös och borde läggas ned. 

 

 

Centerpartiets slogan om ett smalare men vassare EU är 

innehållslöst som en tom tunna 
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Folkpartiet 

 

Säga vad man vill om Folkpartiet – men de förhalar inte sanningen – de är raka med att de, 

och för den delen EU-parlamentet, vill skapa ett Europas Förenta Stater. Med Folkpartiet kan 

man ta en ärlig debatt om hur EU skall se ut i framtiden och om fördelar och nackdelar med 

en federal superstat. 

 

I EU-parlamentet sedan 2009 har de tre Folkpartisterna röstat ganska lika. I något fall har 

någon varit frånvarande eller avvikit något. I dessa fall redovisas det särskilt. Cecilia 

Wikström har i några fall röstat mer långtgående EU-federalistiskt och de redovisas särskilt 

nedan. Men i övrigt har de tre Folkpartisterna röstat som följer i känsliga EU-frågor: 

Röstar ja när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
323

 

Röstar nej i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande 

ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av 

den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.
324

 

Röstar ja i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en 

klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för 

att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
325

 

Röstar ja när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.
326

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
327

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
328

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen 

från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och 

Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga 
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budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än 

inflationen.”
329

  

Röstar nej till ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa 

medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).
330

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
331

 

Avstår i slutomröstningen på ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten 

jämfört med innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på 

medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge 

en direktfinansiering till EU-budgeten.
332

 

Röstar nej (Marit Paulsen) till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som 

vissa delegationer i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt 

stort för budgetåret 2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater 

skär ner sina budgetar (till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att 

ökningarna inte snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och 

medlemsstaterna. Av denna anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla 

metoden långsiktigt.”
333

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
334

 

Avstår i omröstningen om ett betänkande som kräver en utgiftsökning för EU-parlamentet på 

cirka 94 miljoner kronor.
335

 

Avstår i omröstningen om att EU-parlamentet skall få 150 nya tjänster och ökade 

budgetanslag för att anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna själva.
336
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Avstår i omröstningen om en skrivning (punkt 44) där det står citat: ”Europaparlamentet 

påminner om sin åsikt att medlemsstaternas budgetsituation kan underlättas genom ett nytt 

system med egna medel för finansiering av unionens budget som kommer att minska de BNI-

baserade bidragen och sålunda ge medlemsstaterna möjlighet att fullgöra sina 

konsolideringsinsatser utan att äventyra EU:s finansiering för att stödja investeringar i 

åtgärder för ekonomisk återhämtning och reformåtgärder. Parlamentet understryker därför den 

vikt man fäster vid den nya högnivågruppen om egna medel, vars arbete bör leda fram till en 

verklig reform av EU:s finansiering.”
337

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
338

 

Röstar ja till ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU 

behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall 

säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig 

finanspolitisk kapacitet”.
339

 

Avstår i omröstningen med krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 

fattar beslut om att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet 

inte heller godkänna 2014 års EU-budget.
340

 

Röstar ja i omröstningen där krav ställs på att EU:s budget skall finansieras med egna direkta 

skatteinkomster. Den skrivningen löd som följer: ”Europaparlamentet beklagar att rådet inte 

har lyckats göra några framsteg i fråga om reformen av systemet för egna medel på grundval 

av de lagstiftningsförslag som har lagts fram av kommissionen. Parlamentet betonar att EU:s 

budget bör finansieras via verkliga egna medel, enligt vad som fastställs i fördraget, och är 

därför villigt att arbeta för en reform som minskar de BNI-baserade bidragen till EU:s budget 

till högst 40 procent.”
341

 

Avstår i omröstningen om resolutionen med utpressningskrav på rådet om mer pengar till EU-

budgeten och krav på införandet av egna direkta EU-skatter.
342

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
343

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör 

medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till 
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medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska 

fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
344

 

Röstar ja (Marit Paulsen) till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på 

EU-nivå med bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka 

volymen på EU:s budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat 

om att en del av dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så 

att man tar till vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa 

finansieringsinstrument. Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en 

översyn av EU:s budget betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för 

EU att få in egna medel. Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, 

nationella parlament, berörda parter inom EU och företrädare för det civila samhället om 

valen av politik, om hur stor del av inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell 

nivå och om de olika sätten att uppnå detta. …”
345

 

Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges 

Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
346

 

Röstar ja till resolutionen som framhärdar om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som 

nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).
347

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
348

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
349

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
350

 

Röstar ja (Olle Schmidt och Cecilia Wikström) i omröstningen att EU skall lägga sig i frågor 

om subventionerat boende inom bostadspolitiken i brott mot närhetsprincipen.
351

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 
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ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
352

 

Röstar ja till att också lägga till ”och nationell nivå” i ändringsförslaget ovan för Europeiska 

rådet även skall blanda sig i rationalisering av beslutsprocessen om snabbinsatsstyrkorna i 

medlemsländerna.
353

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att alla 

kostnader som inte är kopplade till militära insatser, såsom kostnader för förberedelser av 

stridsgrupperna och för deras beredskap, får bäras av EU:s budget.”
354

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
355

 

 

 

Cecilia Wikströms partiledare är gruppledare i ALDE-grupp inte någon svensk 

Folkpartiledare 

Cecilia Wikström kritiserade hösten 2012 Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M) när 

denne sade att EU-parlamentarikerna borde följa de svenska partiernas syn på budgeten. Hon 

sade då citat: ”Min partiledare här heter Guy Verhofstadt (gruppledare för den liberala ALDE-

gruppen i EU-parlamentet) och jag har varit lojal mot den partilinjen.”
356

 

 

Wikström har röstat mer långtgående EU-federalistiskt när det gäller EU:s utveckling av EU:s 

militära strukturer än de andra två Folkpartistiska EU-parlamentarikerna. I omröstningarna 

om frågorna nedan röstade Cecilia Wikström ja när de andra två Folkpartisterna röstade nej.  

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning 

till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt 

kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska 

luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att 
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utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för 

försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och 

gränsövervakning.”
357

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet understryker behovet av 

en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg 

(Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.”
358

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet finner det djupt 

beklagligt att de nationella budgetarna för försvarsforskning minskar och att denna forskning 

för det mesta är uppsplittrad efter nationella skiljelinjer. Parlamentet påpekar vilken potential 

EU har att tillföra ett väsentligt mervärde genom den europeiska samarbetsramen och att 

skapa större synergieffekter mellan försvarsrelaterad och civil säkerhetsforskning. 

Parlamentet lyfter i synnerhet fram behovet att fokusera på investeringar i nyckeltekniker 

såsom robotteknik och nano- och mikroelektronik, och att se till att de medel som EU satsar 

på dessa områden kommer till nytta även för försvarets behov.”
359

 

Röstar ja till att också lägga till i punkt 45 ”och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. 

Detta skulle kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom 

Europeiska försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum” i ändringsförslaget ovan.
360

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att 

medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på 

kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att 

maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket 

som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock 

att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om  

· strukturerad samordning av försvarsplaneringen, 

· gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden,”.
361

 

Röstar ja till att också lägga till ”och ·ökad finansiering till Europeiska försvarsbyrån.” i 

ändringsförslaget ovan.
362

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet konstaterar att fördraget 

tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar”.
363

 

Röstar ja till att också lägga till ”och att den allra största delen av den verksamhet som 

utvecklas inom detta samarbete därför kan få tillgång till finansiering ur EU:s budget på 
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samma villkor som annan EU-verksamhet, i enlighet med artikel 41 i EU-fördraget i punkten 

ovan.
364

 

Röstar ja på resolutionsförslag om starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till 

exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning 

mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna 

resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad 

samordning av försvarsplaneringen”.
365

 

 

 

Slutkommentar om Folkpartiet 

Med Folkpartiet bör man ta debatten om varför de håller fast vid att Sverige bör gå med i 

euron samt varför de sitter kvar i en ALDE-grupp som vill införa direkta EU-skatter. 

 

 

Folkpartiet är äröiga med att EU är på gång att bli ett Europas 

Förenta Stater 
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Moderaterna 

 

Moderaterna röstar oftast lika, men någon kan vara frånvarande eller rösta fel ibland. 

Hökmark röstar ibland fel på känsliga ärenden. Till exempel röstade han ja till EU:s fiskeavtal 

med Marocko
366

 men anmälde i efterhand att han avsett att rösta nej. Hökmark röstade också 

ja till EU-skatt vid ett tillfälle, men efter debatten i Sverige har han anmält att han skulle ha 

avstått.
367

 Han röstade också nej i omröstningen om att EU-parlamentet skall få 150 nya 

tjänster och ökade budgetanslag för att anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna 

själva. Då röstade de andra Moderaterna ja, men enligt mediauppgifter skall Hökmark ha varit 

den som röstat fel.
368

 Hökmark röstade först ja till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s 

kulturmärke (finns redan nationella samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 

euro 2012-2013.
369

 Men han ångrade sig sedan och anmälde efteråt att han avsåg att rösta nej 

till avvisningen och stödde därmed förslaget om EU-kulturmärket och dess kostnad. 

 

Det kan vara så att ibland i bänken i sessionssalen ger han intrycket att han röstar med EPP-

gruppen och sedan kan han hålla ryggen fri och anmäla felröstning när den svenska 

väljarkåren granskar i efterhand hur han röstat. På så vis håller han både sin EU-grupp och 

sina väljare någorlunda nöjda i känsliga frågor. 

 

 

Gunnar Hökmark (M), Anna Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M) och Anna 

Ibrisagic (M) 

De fyra Moderaterna har röstat som följer nedan i känsliga EU-frågor. Rent allmänt uppfattas 

Moderaternas röstande som positioner för hela delegationen. Men i fotnoterna skildras det 

särskilt med deras initialer hur de har röstat eller varit frånvarande.  

Röstar ja när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha 

auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.
370

 

Röstar ja i omröstningen på budgetresolutionen om 2013 i dess helhet som innehåller bland 

annat en klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara 

otillräcklig för att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.
371

 

Röstar ja i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från 

medlemsländerna till EU-budgeten 2013.
372
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Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av 

den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 

procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de 

oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar 

kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet 

påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att 

skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så 

fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att 

vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”
373

 

Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet 

noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om 

budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, 

energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa 

alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på 

finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med 

tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”
374

 

Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer 

i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 

2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar 

(till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte 

snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna 

anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”
375

 

Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 

130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 

tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.
376

 

Röstar nej till en besparing i EU-parlamentets budget.
377

 

Röstar ja till en utgiftsökning för EU-parlamentet på cirka 94 miljoner kronor.
378

 

Röstar ja i omröstningen om att EU-parlamentet skall få 150 nya tjänster och ökade 

budgetanslag för att anställa fler assistenter till EU-parlamentarikerna själva.
379
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2010. GH, ACB, CF och AI röstade ja. 
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Avstår i omröstningen om en skrivning (punkt 44) där det står citat: ”Europaparlamentet 

påminner om sin åsikt att medlemsstaternas budgetsituation kan underlättas genom ett nytt 

system med egna medel för finansiering av unionens budget som kommer att minska de BNI-

baserade bidragen och sålunda ge medlemsstaterna möjlighet att fullgöra sina 

konsolideringsinsatser utan att äventyra EU:s finansiering för att stödja investeringar i 

åtgärder för ekonomisk återhämtning och reformåtgärder. Parlamentet understryker därför den 

vikt man fäster vid den nya högnivågruppen om egna medel, vars arbete bör leda fram till en 

verklig reform av EU:s finansiering.”
380

 

Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-

skatt.
381

 

Avstår i en omröstningen om en resolution om kommande lagstiftningsförslag om EMU med 

krav på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska 

politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall 

uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.
382

 

Röstar ja till betänkandet med innehåll som krav på utpressning mot ministerrådet om de inte 

den 9 juli 2013 fattar beslut om att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle 

EU-parlamentet inte heller godkänna 2014 års EU-budget. Samt ”... Parlamentet beklagar att 

medlemsstaterna fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en 

förstärkning av den ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet 

befarar dessutom att så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska 

parlamentets handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.” Dessutom med krav som 

”parlamentet betonar att EU:s budget bör finansieras via verkliga egna medel”, (det vill säga 

införande av direkta EU-skatter).
383

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella 

transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av 

denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
384

 

Röstar nej till ett ändringsförslag som lyder: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör 

medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till 

medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska 

fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
385
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Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges 

Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).
386

 

Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift 

och utsugning av fattiga länder.
387

 

Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella 

samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.
388

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid 

förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas 

alla faser.”
389

 

Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet 

att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet 

och insyn i handelsförhandlingar.”
390

 

Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel 

”Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska 

beslutsprocessen på EU-nivå /.../ skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör 

skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna 

ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade 

förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa 

tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från 

FN.
391

 

Röstar ja till att också lägga till ”och nationell nivå” i ändringsförslaget ovan för Europeiska 

rådet även skall blanda sig i rationalisering av beslutsprocessen om snabbinsatsstyrkorna i 

medlemsländerna.
392

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning 

till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt 

kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska 

luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att 

utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för 
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försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och 

gränsövervakning.”
393

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet understryker behovet av 

en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg 

(Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.”
394

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet finner det djupt 

beklagligt att de nationella budgetarna för försvarsforskning minskar och att denna forskning 

för det mesta är uppsplittrad efter nationella skiljelinjer. Parlamentet påpekar vilken potential 

EU har att tillföra ett väsentligt mervärde genom den europeiska samarbetsramen och att 

skapa större synergieffekter mellan försvarsrelaterad och civil säkerhetsforskning. 

Parlamentet lyfter i synnerhet fram behovet att fokusera på investeringar i nyckeltekniker 

såsom robotteknik och nano- och mikroelektronik, och att se till att de medel som EU satsar 

på dessa områden kommer till nytta även för försvarets behov.”
395

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd 

till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, 

liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan 

nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka 

Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling 

av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett 

deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära 

befälhavare.”
396

 

Röstar ja till att också lägga till i punkt 45 ”och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. 

Detta skulle kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP-strukturer, såsom 

Europeiska försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum” i ändringsförslaget ovan.
397

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet påpekar att 

medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på 

kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att 

maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket 

som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock 

att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om  

· strukturerad samordning av försvarsplaneringen, 

· gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden,”.
398
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Röstar ja till att också lägga till ”och ·ökad finansiering till Europeiska försvarsbyrån.” i 

ändringsförslaget ovan.
399

 

Röstar ja till EU-militaristiska skrivningar som: ”Europaparlamentet konstaterar att fördraget 

tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar”.
400

 

Röstar ja på resolutionsförslag om starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till 

exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning 

mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna 

resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad 

samordning av försvarsplaneringen”.
401

 

 

 

Slutkommentar om Moderaterna 

EU-parlamentets styrande majoritet med Kristdemokraterna i spetsen, där Moderaterna ingår, 

drev på en omfattande budgetökning i 2013 års EU-budget. Sverige var ett av fyra länder som 

röstade nej till den i ministerrådet. Men bland EU-parlamentariker är det en annan sak. 

Moderaterna röstade nej till EU-budgeten 2013 i första behandlingen i oktober 2012. Men 

inför andra behandlingen i december 2012 utsattes den svenska Moderatdelegationen för ett 

starkt tryck av sina EU-kollegor – och de föll för det. 

Gunnar Hökmark (M) skrev följande inför decembersessionen 2012 på sin hemsida: 

„Till slut har vi uppnått en ökad kompromissvilja i EPP-gruppen som gjorde det möjligt med 

den gångna veckans överenskommelse mellan råd och parlament. Det ger en vettig 

budgetnivå och en något bättre fördelning av utgifterna.” 

Detta citat ovan säger lite om hur svenska EU-parlamentariker gärna säljer ut sig i EU-

parlamentets korridorer och går med på kompromisser som ligger långt från vad man 

diskuterar hemma i Sverige. 

 

 

Moderaterna sitter i en grupp som är fundamentet till att EU-

institutionerna utvecklats i likhet med elefantsjukan. 
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