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Socialdemokraterna 

 
Borgerligt miljömoras  

- Så sviker moderaterna i Europaparlamentet klimatet 
 
Inledning 
 
Moderaterna vill gärna framställa sig som ett miljövänligt parti. Men i Europaparlamentet 
agerar de precis tvärtom. I den här rapporten presenteras en genomgång av 
moderaternas agerande i klimat- och energipolitiken. Sex exempel från den gångna 
mandatperioden visar vi hur de fyra moderata Europaparlamentarikerna genomgående 
underminerar och saboterar den gemensamma miljö- och klimatpolitiken.  
 
Att väljarna får vetskap om moderaternas meritlista är viktigt. Om mindre än ett år är det 
EU-val. De politiker som får de svenska väljarnas förtroende att sitta i 
Europaparlamentet har stort inflytande över klimat- och miljöpolitiken. Dessa politiker 
kan göra mycket för att förbättra EU:s klimatpolitik. Men de kan också, precis som 
moderaterna, motarbeta och bromsa.      
 
Hur svenska beslutsfattare i EU ser på klimathotet blir avgörande de kommande åren då 
EU står inför avgörande beslut inom klimat- och energipolitiken. De mål som finns om 
minskade utsläpp, förnybar energi och energieffektivisering upphör nämligen att gälla år 
2020. Ett nytt klimat- och energipolitiskt ramverk måste därför beslutas så snart som 
möjligt.  
 
För socialdemokraterna är ingången tydlig: det går att påverka utvecklingen. 
Klimatpolitiken handlar om att skapa en hållbar framtid, men är också avgörande för 
framtidens jobb och välfärd.  Miljö- och klimatpolitiken är dessutom ett av de bästa 
exemplen på hur Europa kan arbeta tillsammans för att möta ett av vår tids största 
samhällsproblem.  
 
Politiken har ett tydligt ansvar. Omställningen kommer inte att ske av sig själv. 
Ekonomiska styrmedel behövs för att hjälpa människor och företag att skapa en 
utveckling som är långsiktigt hållbar. Den här genomgången visar att väljarna har ett 
tydligt val mellan moderata fossiler och ett socialdemokratiskt framtidsparti.   
 
Den här rapporten ämnar tydliggöra hur moderaterna agerar i klimat- och energifrågor 
på EU-nivå. Syftet är att klargöra skillnaderna mellan Sveriges två största partier i dessa 
frågor.  
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Resultattavla för den moderata miljö- och energipolitiken  
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1. Moderat ja till utsläppsrea  
 
Vad gäller saken? 
 
EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) utgår från principen om att 
förorenaren betalar. Den som släpper ut mycket växthusgaser ska också betala för det. 
2008 antogs EU:s klimat- och energipaket och med det en översyn av reglerna för 
utsläppshandelssystemet för perioden efter 2012. 

Uppskattningar som gjordes 2008 räknade med ett pris på 30 euro per ton koldioxid. 
Idag ligger priset runt 3-4 euro. Det har framförallt två orsaker; en lägre tillväxttakt än 
beräknat i och med den ekonomiska krisen samt att det finns alldeles för många 
utsläppsrätter på markanden.  

Hela systemet för handel med utsläppsrätter är därför nära en kollaps. Företagen betalar 
inte vad de borde för sina utsläpp och incitamenten för investeringar i miljövänlig teknik 
har helt försvunnit.  

Den konservativa gruppen i Europaparlamentet, EPP, var 2008 drivande för ett generöst 
antal utsläppsrätter. Många certifikat delades dessutom ut gratis.  Det havererade 
systemet har lett till utsläppsrea i EU.  

För att åtgärda problemet presenterade kommissionen ett förslag i november 2012. 
Förslaget om "backloading" innebar att 900 miljoner utsläppsrätter skulle dras bort från 
marknaden under perioden 2013-2015 för att förbättra systemets funktion. Backloading 
skulle ske vid ett enskilt tillfälle för att kortfristigt reparera systemet.  

Vad gjorde moderaterna?   
 
Utskottet för miljö-, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) röstade ja till backloading 
med rösterna 38-25 i februari 2013.  

Den konservativa gruppen var splittrad i miljöutskottet och en tredjedel röstade med 
S&D-gruppen som stödde backloadingförslaget. Den svenske moderaten Christofer 
Fjellner röstade emellertid mot förslaget redan i utskottet.1  

När frågan gick vidare till plenum hade motståndarna samlat sig. Ett förslag om att 
förkasta kommissionens förslag som helhet presenterades och antogs av 
Europaparlamentet. Förslaget om backloading föll och skickades tillbaka till utskottet 
med röstsiffrorna 334 för, 315 emot och 63 avstod. Samtliga fyra svenska moderater i 

                                                
1 Se Roll Call vote 4 på sidan 23-24 i röstprotokollet: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-
506.014%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FSV  
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parlamentet röstade för att förkasta förslaget. 2  

Ärendet bereddes återigen i miljöutskottet under maj-juni 2013 och ett 
kompromissförslag togs fram. Kompromissen innebar ett något urvattnat förslag med 
fler villkor.  

Denna gång deklarerade moderaterna att de skulle stödja förslaget. Dock var endast en 
moderat ledamot, Anna Ibrisagic, närvarande när omröstningen skedde i plenum i juli 
men hon deltog inte i omröstningen om ETS.3 Detta är anmärkningsvärt eftersom 
moderaterna uttalat sitt stöd i media, men sedan inte fullföljer genom att faktiskt ta 
ställning när beslutet fattas. Som framgår av röstprotokollet deltog Anna Ibrisagic i 
övriga omröstningar samma dag men inte när beslut skulle fattas om 
utsläppshandelssystemet.   

2. Moderater eldar för kråkorna: nej till energieffektivisering   
 
Vad gäller saken? 
 
Den 13 juni 2012 enades EU äntligen om en ny politik för energieffektivisering - vilket 
bland annat Ekot rapporterade om. Energieffektiviseringsdirektivet syftar till att uppnå 
EU:s mål om att energieffektivisera med 20 procent till 2020, vilket är viktigt för klimat- 
och miljömålen och för att trygga energiförsörjningen. Förslaget är också viktigt för att 
skapa jobb. Resultatet från förhandlingarna är ett steg framåt, även om vi inte kommer 
nå upp till målet om att energieffektivisera med 20 procent.  
 
Kommissionen presenterade sitt förslag i juni 2011 och långa förhandlingar krävdes 
innan den nya lagstiftningen kunde antas. Utan denna lagstiftning skulle endast 9 procent 
primärenergibesparingar ha genomförts till 2020. Direktivet var alltså helt nödvändigt för 
att nå upp till målen. 
 
Vad gjorde moderaterna?   
 
Istället för att arbeta konstruktivt för att förbättra direktivet presenterade Gunnar 
Hökmark ett ändringsförslag (se nummer 120 i länken) om att avslå förslaget. Utöver 
detta presenterade Hökmark ändringsförslag som skulle ta bort de flesta åtgärder och 
styrmedel (inklusive meningsfullt utformade mål) för en förbättrad 
energieffektiviseringspolitik.  
 

                                                
2 Se sidan 23-24 i röstprotokollet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130416%2bRES-
RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV&language=SV  
3 Se sidan 82-83 i röstprotokollet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130703%2bRES-
RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV&language=SV  
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3. Moderaterna säger nej till förnybar energi... 
 
Vad gäller saken?  
 
EU har ett mål om att bygga ut andelen förnybar energi till 20 procent år 2020. Redan nu pågår 
diskussionen om hur ett framtida klimat- och energipolitiskt ramverk bör se ut. En av 
huvudfrågorna gäller ett fortsatt mål för perioden efter 2020 för utbyggnaden av förnybar energi.  
 
Den 21 maj 2013 antogs ett initiativbetänkande som handlade om utmaningar och möjligheter 
för förnybar energi på den inre marknaden. En av konfliktlinjerna mellan partigrupperna 
handlade om just framtiden för den förnybara energin. Den socialdemokratiska gruppen 
drev frågan om nya bindande mål för utbyggnad av förnybar energi också efter 2020. 
När frågan behandlades i utskottet satte de konservativa grupperna EPP och ECR stopp 
och lyckades begrava frågan i krav på ytterligare utredningar och kostnadsberäkningar.  
 

Vad gjorde moderaterna? 

När betänkandet slutligen röstades i plenum i maj 2013 lämnade socialdemokraterna ett 
ändringsförslag som innehöll ett tydligt krav till kommissionen om att föreslå lagstiftning 
för att säkerställa utbyggnaden av förnybar energi efter 2020.  

Det socialdemokratiska förslaget om bindande mål antogs med tre rösters marginal 
(dock utan precisering av ambitionsnivån). De svenska moderaterna röstade nej till det 
socialdemokratiska förslaget: i praktiken en röst på mer av fossila energikällor.4  

 
4. ... men röstar för skiffergas som kan förgifta dricksvattnet 
 
Vad gäller saken?  
 
Den 21 november 2012 röstade Europaparlamentet om en initiativrapport från industriutskottet 
(ITRE) som handlade om skiffergasutvinning i Europa.  
 
Skiffergas är en naturgas (metan) som förekommer i bergarten skiffer. Skiffern har en speciell 
struktur som gör den svårare att utvinna än konventionell gas som återfinns i mer porösa 
sedimentlager.  
 
Numera kan skiffergas utvinnas på ett ekonomiskt lönsamt vis, genom så kallad hydraulisk 
spräckning eller "fracking". Under de senaste tiotal åren har den nya tekniken radikalt ändrat 
förutsättningarna för gas- och energimarknaden i USA. Gaspriserna har sjunkit men den 
storskaliga utvinningen är mycket ansträngande för miljön. 

                                                
4 Se sidan 17-18 i röstprotokollet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130521%2bRES-
RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV&language=SV  
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Europa har också fyndigheter av skiffergas och nu pågår en diskussion på nationell och 
europeisk nivå om framtiden för eventuell utvinning. Det är mot den bakgrunden 
Europaparlamentet engagerat sig i frågan.  
 
Utvinningen av skiffergas är kontroversiell. Det handlar dels om själva metoden. Vi varje 
utvinning med hjälp av hydraulisk spräckning används 4-30 miljoner liter vatten och runt 600 
olika kemikalier, däribland bly och kvicksilver. Dessa kemikalier sprider sig lätt och kan förorena 
vatten och jord i omkringliggande områden. Utvinnings sägs också kunna påverka risken för 
jordbävningar och olyckor, t.ex. i form av s.k. "blow outs" med okontrollerade gasutsläpp. 
 
Dessutom innebär utvinning av skiffergas att marknaden tillförs ytterligare ett billigt fossilt 
bränsle vilket bidrar till att fokus förflyttas från den nödvändiga utbyggnaden av förnybara 
energikällor.  
 
Vad gjorde moderaterna? 
 
Moderaterna röstade genomgående ja till skrivningar som är till fördel för utvinning av skiffergas. 
Dels röstade moderaterna för ett tillägg i en text (fetstil i §15 nedan) som fokuserade på 
skiffergas som ett viktigt inslag i en strategi för att minska klimatutsläppen.5 Följande är ett 
utdrag från initiativrapporten:   
 

15. Europaparlamentet håller med kommissionen om att gas kommer att bli viktig vid omvandlingen av 
energisystemen, vilket nämns i färdplanen ovan, eftersom den utgör ett snabbt, tillfälligt och 
kostnadseffektivt sätt att minska beroendet av andra, smutsigare fossila bränslen innan man helt 
och hållet går över till en hållbar och koldioxidsnål kraftproduktion, och därigenom minskar 
utsläppen av växthusgaser. Parlamentet  anser at t  ski f f ergas skul le  kunna spe la en 
mycket  v ikt ig  ro l l  i  sammanhanget ,  särskilt i de medlemsstater som för närvarande 
använder stora mängder kol i kraftproduktionen, om det i konsekvensbedömningarna fastställs att 
denna utvinning varken har någon negativ inverkan på miljön, och i synnerhet inte på 
grundvattennivåerna, eller på de närliggande samhällena. 

  
Moderaterna valde också att ställa sig bakom en skrivning som innebär att stöd för idén om en 
omfattande skiffergasproduktion i Europa. Notera den fetade texten nedan i den kortade 
paragrafen 22 som moderaterna röstade för att behålla.6   
 

                                                
5 Se sidan 27-28 i röstprotokollet §15 andra delen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20121121+RES-
RCV+DOC+PDF+V0//SV&language=SV  
6 Se sidan 31-32 i röstprotokollet §22 andra delen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20121121+RES-
RCV+DOC+PDF+V0//SV&language=SV  
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22. ... Parlamentet är medvetet om att det i EU kommer att ta tid för den nödvändiga tjänstesektorn 
att bygga upp tillräcklig kapacitet och för företagen att förvärva den nödvändiga utrustningen och 
erfarenheten för  at t  s tödja en omfattande och hål lbar ski f f ergasproduktion, och att 
detta också troligtvis kommer att bidra till högre kostnader på kort sikt. Parlamentet uppmuntrar 
samarbete mellan relevanta företag i EU och Förenta staterna, i syfte att tillämpa ”grön 
förbränning”, bästa tillgängliga teknik och miljövänliga industriprocesser samtidigt som man 
minskar kostnaderna... 

 
Förutom detta röstade moderaterna också för skrivningar (fetstil nedan) som syftar till 
att ta fram den infrastruktur som behövs för att säkra skiffergasutvinning.7  
 

25. Europaparlamentet  understryker betyde lsen av at t  s tödja utveckl ingen av 
ski f f ergas industr in genom att  inrät ta den nödvändiga infrastrukturen,  i  
synnerhet  vad gäl l er  rör ledningar , på villkor att projekten för utvinning av skiffergas är 
ekonomiskt och socialt hållbara. 

 

Sammanfattningsvis röstade moderaterna till stöd för skiffergasutvinning vid varje chans 
som gavs.  Men som tur var gick inte dessa skrivningar igenom utan stoppades av en 
koalition som leddes av socialdemokraterna.  
 
5. Moderaterna hejar på fossil energi från Irak och Venezuela   
 
Vad gäller saken? 
 
12 juni 2012 antog EU-parlamentet ett betänkande om den externa energipolitiken. 
Betänkandet behandlar de gemensamma energipolitiska utmaningar som Europa har och 
hur unionen skulle kunna arbeta bättre tillsammans när det gäller de den utrikespolitiska 
dimensionen av energipolitiken.  
 
Vad gjorde moderaterna?   
 
Moderaterna röstade för en skivning som välkomnar ytterligare användning av fossila 
energikällor (oljesand och skiffergas) från nya leverantörer såsom Irak, Venezuela, 
Kanada och naturkänsliga områden som Arktis. Den berörda paragrafen 55 står att läsa 
nedan och röstades i en separat omröstning och var alltså inte inbakad i hela 
betänkandet. Röstprotokollet kan ses här och rösternas fördelning finns på sida 31-32.   
 
 

                                                
7 Se sidan 33-34 i röstprotokollet §25 första delen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20121121+RES-
RCV+DOC+PDF+V0//SV&language=SV 
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55. Europaparlamentet anser att utvecklingen av ny, okonventionell energiteknik (oljesand och 
skiffergas från Kanada, Förenta staterna, Australien, Qatar, Brasilien, Argentina, energiutforskningen 
av Arktis och ytterligare exploatering i Irak, Venezuela och afrikanska länder) låter nya aktörer, 
partner och regioner framträda som möjliga framtida leverantörer och att EU därför även bör 
koncentrera sig på att dra full nytta av denna nya situation och utveckla nya energipartnerskap för att 
diversifiera sina leverantörer. 
  
6. Moderaterna punkterar ambitiösare klimatpolitik   
 
Vad gäller saken? 
 

EU har bindande klimatmål som går ut på att minska utsläppen av växthusgaser med 20 
procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. I en omröstning den 5 juli 2011 
behandlades ett betänkande om EU:s framtida arbete i klimatpolitiken. Betänkandet var 
ett svar på kommissionens meddelande om möjligheten att minska klimatutsläppen med 
mer än 20 procent. 

Europaparlamentet hade dessförinnan varit mer ambitiöst än både medlemsstaterna i 
ministerrådet och EU-kommissionen i klimatfrågan. Till exempel har parlamentet 
tidigare krävt att EU ska lova att minska sina klimatutsläpp med 30 procent till 2020, 
utan att invänta att andra länder ska göra motsvarande insatser.  

EU-kommissionen hade dessutom i en annan analys, Roadmap till 2050, kommit fram 
till att det är nödvändigt att minska utsläppen inom EU med 25 procent till 2020 för att 
nå det långsiktiga målet om att minska utsläppen med mellan 80-95 procent till 2050.  

När ärendet behandlades drev socialdemokraterna ett krav om att EU-kommissionen 
skulle lägga fram lagförslag för att minska utsläppen med 25 procent internt (och 30 
procent inkl externa utsläppsminskningar).  

Vad gjorde moderaterna? 

Förslaget (se ändringsförslag sex) röstades ner av en knapp majoritet, endast fyra röster 
skiljde, där alltså de svenska moderaterna ingick.8 De fyra svenska moderaterna hade 
alltså kunnat ändra hela resultatet.9 Det hade räckt att två av dem röstat för den 
socialdemokratiska linjen så hade kravet antagits av Europaparlamentet. Istället gav 
moderaterna sitt stöd till att EU bara ska höja sina ambitioner om ”förutsättningarna är 
de rätta”.  

I behandlingen av samma betänkande röstade också moderaterna ja10 till en skrivning 
(ändringsförslag 7) som hävdade att klimatpolitiken leder till utflyttning av industri och 

                                                
8 Se sidan 70 i röstprotokollet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+PV+20110705+RES-RCV+DOC+PDF+V0//SV&language=SV  
9 Av de fyra moderata Europaparlamentarikerna närvarande endast Christofer Fjellner och Anna-Maria 
Corazza Bildt.  
10 Se sidan 45-46 i röstprotokollet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+PV+20110705+RES-RCV+DOC+PDF+V0//SV&language=SV  
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att priset på CO2 är för högt. Detta agerande kommer alltså från moderaterna vars parti i 
Sverige till stor del säger sig bygga sin klimatpolitik på just ekonomiska styrmedel såsom 
koldioxidbaserade skatter.   

 
 


