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Stockholm den 26 september 2014 

Handelsavtalet USA-EU kan utgöra ett miljöhot för Sverige 

Som företrädare för Sveriges och en av Europas största miljöorganisationer med drygt 

200 000 medlemmar skriver vi till er för att meddela vår oro över de pågående 

förhandlingarna om handelsavtalet TTIP. Vi är inte emot handelsavtal som sådana. Ökad 

handel kan stärka ekonomin förutsatt att miljökonsekvenser hanteras tillfredsställande. 

Men vi anser att TTIP inte på något sätt ska inskränka eller urvattna den relativt starkare 

svenska och europeiska miljöregleringen.  

Under utfrågningarna av den utnämnda handelskommissionären Cecilia Malmström på 

måndag 29/9 önskar vi att ni som ledamöter från Sverige lyfter den svenska 

miljörörelsens TTIP-oro. Följande frågor kan ställas till Malmström. 

1. Lovar du att EU:s handelsavtal med USA inte kommer att innehålla en särskild 

mekanism för att lösa konflikter utanför nationella domstolar? En föreslagen 

komponent i TTIP kallas ISDM (Investor-State Dispute Settlement Mechanism) 

och ska möjliggöra för företag att under vissa förhållanden stämma stater i 

särskilda tribunaler, om staterna exempelvis inför nya miljöregler som påverkar 

företagens investeringar. Den typen av tvistelösningsmekanismer skulle kunna 

verka hämmande för kraftfulla miljöreformer i Europa som strider mot 

amerikanska regler. Jean-Claude Juncker har sagt att han inte kommer att 

acceptera tvistlösningsregler som begränsar domstolarnas jurisdiktion i 

medlemsländerna.1 Står Cecilia Malmström bakom Junckers uttalande? Det finns 

flera andra sätt för amerikanska företag att skydda sig mot diskriminerande 

europeiska miljöregler. Naturskyddsföreningen anser att TTIP inte ska innehålla 

en ISDM, utan att investeringar i vanlig ordning ska skyddas i domstol, där 

samhällets miljökrav och företagens intressen vägs utifrån EU:s fördrag och 

lagstiftning. Denna fråga har de flesta av er redan tagit ställning till i vår EU-

enkät inför valet. Hur ni svarade finns i bilaga 1. 

 

2. Kan du försäkra oss om att TTIP-avtalet inte kommer att innehålla 

bestämmelser som kan hindra eller försvåra nya reformer för förbättrad miljö, 

                                                           

1
 A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Political 

Guidelines for the next European Commission, Jean-Claude Juncker, juli 2014. 



2/7 

klimat eller hälsa? Självklart ska nya miljökrav eller skatter inte vara 

diskriminerande för utländska bolag. Däremot måste medlemsländerna inom EU 

kunna gå före. Detta får inte försvåras med nya regler. Juncker skriver i sina 

politiska riktlinjer att han inte tänker förhandla bort Europas livsmedelssäkerhet i 

frihandelsavtal. Men han nämner inte klimat- och miljöpolitiska frågor. Kan 

Malmström garantera att TTIP-avtalet inte blir en hämsko för dessa frågor? 

 

3. Lovar du att kommissionen kommer att ge allmänheten fullständig insyn i och 

tillgång till alla förhandlingsdokument? För att miljörörelsen ska kunna göra en 

fullständig bedömning av miljökonsekvenser av TTIP-avtalet krävs att vi får full 

insyn i förhandlingarna. 

 

4. Lovar du att genomföra en omfattande hållbarhetsbedömning som ska 

användas som grund för vidare förhandlingar, bland annat för beslutet att gå 

vidare med förhandlingarna över huvud taget? 

 

Kritik mot EU-kommissionens nya miljöprioriteringar 

Ordförande Junckers upplägg med ett antal övergripande teman och vice-ordföranden 

som ska styra lagstiftningsarbetet i en enhetlig och tydlig riktning borde vara 

framgångsrikt för att genomdriva kraftfulla reformer. Däremot anser vi att inriktningen i 

den föreslagna EU-politiken är helt fel ur ett miljöperspektiv. I stället för att låta klimat- 

och naturresursfrågorna vara vägledande för EU:s reformarbete under de kommande 

fem åren föreslår Juncker att EU i första hand ska prioritera frågor som regelförenklingar 

och avregleringar, billigare energi och ekonomisk tillväxt utan kopplingar till hållbarhet. 

Det innebär att EU kommer att tappa styrförmågan för ett progressivt miljöarbete. 

Avseende den nya kommissionens struktur är vi dessutom särskilt bekymrade över 

följande förändringar.  

 Sammanslagningen av energi och klimat under en kommissionär. Veckans 

klimatmöte i New York har ökat trycket mot stats- och regeringscheferna. 

Enskilda länder, multinationella företag och institutionella placerare bjöd på en 

rad löften om klimatåtgärder vilket höjer temperaturen inför klimattoppmötet i 

Paris 2015. För att åstadkomma ett kraftfullt och bindande klimatavtal under 

nästa år måste EU inta en central roll i förhandlingarna. Sammanslagningen av 

klimat och energi under samma kommissionär, som dessutom ska vara 

underordnad vice-ordföranden för energiunionen indikerar att klimatfrågan i stor 

utsträckning nedprioriteras. Den oklara ansvarsfördelningen för EU:s kommande 
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klimatarbete är helt oacceptabelt i en tid där klimatfrågan befogat betraktas som 

en av politikens största utmaningar 

 

 Sammanslagningen av miljö och fiske/hav under en kommissionär. Enligt 

samma logik som för klimat- och energipolitiken föreslår Juncker att sammanföra 

miljö- och havsfrågorna under en kommissionär, som i sin tur ska rapportera till 

vice-ordföranden för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrens. För första 

gången på 25 år kommer EU-kommissionen inte ha en dedikerad 

miljökommissionär. Utöver att jobb och tillväxt blir överordnade frågor kommer 

möjligheterna att styra miljöarbetet att minska för den nya miljö-, havs- och 

fiskekommissionären genom att EU:s kemikaliemyndighet ECHA flyttas helt från 

DG Miljö till DG Näringsliv. Vi menar att den föreslagna strukturen riskerar att 

hämma miljöarbetet i Europa.  

 

 Den blivande jordbrukskommissionären har uttalat önskemål om kursändring 

inom jordbrukspolitiken. I dag går drygt en tredjedel av EU:s budget till 

jordbrukspolitiken. Alltsedan 1990-talet har reformerna strävat efter att frikoppla 

stöd från produktion, att öka inslagen av miljöåtgärder och inkludera 

landsbygdsutveckling i politiken. Successivt har jordbrukspolitikens andel av den 

totala budgeten minskat, samtidigt som den andel som går till 

landsbygdsutveckling, inklusive miljöarbete, har ökat. Den blivande 

jordbrukskommissionären har redan aviserat att han vill se en återgång till att det 

konventionella jordbruket konkurrenskraft ska vara fokus för jordbrukspolitiken 

på bekostnad av miljö och landsbygdsutveckling. Detta är mycket oroande och 

tvärtemot vad många skattebetalare vill se för utveckling av jordbrukssektorn.  

 

 Kommissionsordförande Juncker har annonserat en rad lagreformer som 

riskerar att kraftigt försämra EU:s naturvårdspolitik. Hopslagningen av habitat- 

och fågeldirektiven är en reform som hotar att sänka tempot i det viktiga 

naturvårdsarbetet och borde i stället ersättas med en tydligare fokus på 

genomförandeåtgärder. Även det s.k. No Net Loss-initiativet för habitat- och 

fågeldirektiven kan komma att sänka standarden på miljöprövningen inom EU 

och i stället ge stöd för fortsatt exploatering och därmed förlust av viktiga 

livsmiljöer. Det är dessutom tydligt att det finns ett underskott i genomförande 

av Nagoyaåtagandet: vare sig EU som helhet eller de enskilda medlemsstaterna 

förmår klara ambitionsökningen för naturskyddet. Vi anser det är mycket viktigt 

att kommissionen genomför en tydlig halvvägskontroll under nästa år. 
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Vi ser förhoppningsfullt på att ni lyfter samtliga dessa frågor under utfrågningen av de 

föreslagna EU-kommissionärerna under nästa vecka. Som EU-parlamentariker från 

Sverige hoppas vi att ni delar väljarnas önskemål att stärka miljöarbetet inom EU. Tveka 

inte att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

Johanna Sandahl, ordförande Svante Axelsson, generalsekreterare 

070-357 80 23   070-728 25 85 
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Bilaga 1: EU-parlamentarikernas tidigare svar på ISDM-frågan 

Inför EU-valet i maj 2014 skickade vi en enkät till partiernas toppkandidater med 

Naturskyddsföreningen miljöpolitiska förslag till mandatperioden 2014-2019. I enkäten 

fick ni svara ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” i samtliga frågor. Ett av förslagen i årets enkät 

handlade om TTIP. 

Naturskyddsföreningens förslag: Ställer du dig bakom att EU:s handelsavtal med USA 

inte ska innehålla en särskild ”Investor-State Dispute Settlement Mechanism” (ISDM)? 

Som diagrammet visar finns ett brett stöd för förslaget hos nuvarande EU-

parlamentariker. 

 

Nedan följer era individuella svar: 

 Lars Adaktusson (KD): Det finns ingen anledning att låsa en position i dessa förhandlingar 

utan att [se] helheten i förslaget. 

 Max Andersson (MP): Ja. Jag är gruppledare för miljöpartiets representanter i European 

Green Party (EGP) och där har vi drivit frågan om TTIP-avtalet och bland annat att det 

inte ska innehålla någon ISDM. Som en konsekvens av att miljöpartiet lyft frågan om TTIP 

antog EGPs valkonvent nu i februari en resolution som bland att tar upp att: ”Greens also 

strictly oppose the inclusion of investor-to-state dispute settlement (ISDS) mechanisms in 

TTIP…. Greens send a very clear message: No ISDS!” 

 Malin Björk (V): Ja, vi är emot ISDM och emot hela handelsavtalet med USA så som 

förslagen till avtal verkar bli. Med ISDM hotas den svenska modellen, höga miljökrav och i 

värsta fall också förbud mot vinster i välfärden. Förbud mot vinster i välfärden är 

Vänsterpartiets absolut viktigaste fråga och den är lika viktig hemma i Sverige som på EU-

Ja 
55% 

Nej 
10% 

Oklart 
35% 



6/7 

nivå. Vänsterpartiet arbetar ständigt för en progressiv miljöpolitik. Medlemsländer måste 

ha möjlighet att kunna ha högre miljökrav än EU eller USA valt att ha, med TTIP och ISDM 

riskerar det att bli omöjligt. Hela TTIP-avtalet väckte stor förargelse runt om i EU. ISDM är 

en av anledningarna till att förhandlingarna inte har varit oproblematiska. 

 Bodil Ceballos (MP): Europeiska Gröna Partiet antog på Miljöpartiets och de tyska Grönas 

initiativ en resolution som bl.a. innehåller detta förutom att det också finns i vårt 

gemensamma valmanifest. Vi kommer inte att rösta för ett avtal med ISDM. 

 Anna Maria Corazza Bildt (M): (anslöt sig till Fjellners svar) 

 Peter Eriksson (MP): Ja. Jag har nyligen deltagit i ett internt arbete i det europeiska gröna 

partiet kring TTIP. Där enades vi om att mycket tydligt säga nej till ett avtal med en sådan 

konfliktlösningsmekanism. Jag kommer att följa förhandlingarna noga och göra vad jag 

kan för att bidra till en ökad öppenhet och lösningar som bidrar till rättssäkerhet och bra 

skyddsregler inom bl.a. miljö och konsumentskydd. 

 Fredrick Federley (C): Ja. Den föreslagna medlingsmekanismen ISDM brister i både 

demokratisk representativitet och insyn, och EU stiftar de lagar unionen finner lämpligt. 

Ur ett näringslivsperspektiv så är den politiska redan låg inom EU på grund av 

samordningen av lagstiftning, inte minst på miljöområdet. 

 Christofer Fjellner (M): Nej. En så kallad Investor-State Dispute Settlement Clause (ISDS) 

är en naturlig del av ett investeringsavtal och därför anser vi att den även bör ingå i ett 

handelsavtal mellan EU och USA. Syftet med ISDS är att garantera att länder respekterar 

grundläggande rättsprinciper eftersom det inte finns något bindande globalt regelverk för 

investeringsskydd. Sverige har idag ISDS-klausuler i ett femtiotal investeringsavtal, 

huvudsakligen med utvecklingsländer. 

 Jytte Guteland (S): Ja. Vi Socialdemokrater anser att EU:s investeringsavtal bör 

förhandlas med hänsyn till att EU inte bara investerar utomlands utan också är en viktig 

mottagare av investeringar. Därför måste det finnas såväl skydd för investerarna som 

skydd av statens förmåga att reglera inom särskilt känsliga politikområden såsom social-

och miljölagstiftning, folkhälsa, och konsumentfrågor. Den socialdemokratiska 

partigruppen i Europaparlamentet (EP) har frågan om att ISDS inte ska ingå i TTIP som en 

särskilt viktig punkt som de driver i EP:s utskott för internationell handel och i EP i stort. 

Det vill jag och Socialdemokraterna fortsätta att verka för.  Fakta om hur S har röstat 

tidigare i frågan: Vi har i de två resolutioner som EP antagit gällande TTIP röstat på detta 

sätt. Den första resolutionen Handel och ekonomiska förbindelser med Förenta staterna 

antogs i plenum 23 oktober 2012 och den andra om EU:s förhandlingar om ett handels- 

och investeringsavtal med Förenta staterna antogs 23 maj 2013. Till resolutionen från 23 

maj lades också ett förslag på en ny paragraf fram, ändringsförslag 15: 

Europaparlamentet upprepar uppmaningen från Europeiska fackliga samorganisationen 

(EFS) och American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-

CIO) att inte inkludera en mekanism för att lösa tvister mellan investerare och stat (ISDS) i 

ett eventuellt framtida handels- och investeringsavtal med Förenta staterna, och stöder 

rätten att anta regler som skyddar allmänna samhällsintressen. Vi stödde paragrafen, 

men den röstades ned i plenum. Röstsiffrorna och hur de enskilda 

europaparlamentarikerna röstade finns här. 

 Anna Hedh (S): Samma svar som övriga S-ledamöter, se Guteland. 
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 Gunnar Hökmark (M): Det viktiga är att vi får ett avtal som både främjar handeln mellan 

EU och USA, med alla de positiva tillväxtimpulser det skulle föra med sig, och som tar 

tillvara de olika miljöaspekter som är relaterad med detta. 

 Isabella Lövin (MP): Parlamentets roll i fråga om handelsavtal är att godkänna eller 

förkasta dem. Jag och Miljöpartiet kommer inte att rösta för ett avtal som innehåller 

ISDM. Detta har Miljöpartiet och gröna gruppen och europeiska gröna partiet gjort klart i 

flera olika sammanhang, inklusive det gemensamma valmanifestet: 

http://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/EGP%20Common%20Manifest

o%20FINAL.pdf. En viktig uppgift är att bidra till öppenhet och sprida information om 

handelsavtalet, och det gör min gröna kollega Carl Schlyter på bloggen http://ttippen.se/  

 Olle Ludvigsson (S): Samma svar som övriga S-ledamöter, se Guteland. 

 Peter Lundgren (SD): tillfrågades inte pga. att SD inte satt i EP 2009-2014 

 Jens Nilsson (S): Samma svar som övriga S-ledamöter, se Guteland. 

 Marit Paulsen (FP): Vet ej. Det är ofrånkomligt att ett handelsavtal innehåller 

bestämmelser om konfliktlösning och därmed också forumregler om hur och i vilka 

rättsliga forum en handelstvist ska prövas. Huruvida detta görs i särskilda tribunaler eller i 

allmän domstol är i första hand en teknisk fråga. Oavsett vilket är det viktigt att 

tillämpningen av avtalet blir enhetlig och rättssäker i alla stater. Det är också självklart att 

konfliktlösningsmekanismen inte ska fungera som ett sätt att bakvägen införa en praxis 

som sänker miljöambitionerna under den nivå som avtalet föreskriver. 

 Soraya Post (Fi): tillfrågades inte pga. att Fi inte satt i EP 2009-2014 

 Marita Ulvskog (S): Samma svar som övriga S-ledamöter, se Guteland. 

 Cecilia Wikström (FP): Anslöt sig till Paulsens svar, se ovan. 

 Kristina Winberg (SD): tillfrågades inte pga. att SD inte satt i EP 2009-2014 

 

http://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/EGP%20Common%20Manifesto%20FINAL.pdf
http://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/EGP%20Common%20Manifesto%20FINAL.pdf
http://ttippen.se/

