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Förord

Den 25 maj kan vi lägga en röst för en bättre miljö – i valet 
till Europaparlamentet. 

För att öka kunskaperna om kandidaternas inställning-
ar i miljöfrågan sammanställer Naturskyddsföreningen in-
för varje EU-val en enkät med de viktigaste miljökraven. 
Genom att ta ställning till dessa krav lämnar toppkandida-
terna från varje parti, som i dag sitter i Europaparlamentet, 
sina miljölöften. Vi vill härmed hjälpa våra medlemmar 
och andra intresserade väljare med att hitta miljöengage-
rade kandidater på båda sidor om de politiska blocken. 

I valet till Europaparlamentet är personröster särskilt 
viktiga eftersom de svenska partierna ingår i europeiska 
partigrupper som i mindre utsträckning har beslutade 
ståndpunkter. Miljöengagerade EU-parlamentariker från 
Sverige har historiskt gjort betydelsefulla insatser för att 
skapa kompromisser mellan de europeiska partierna.1

Opinionsundersökningar visar att miljö- och klimatfrå-
gan är de viktigaste valfrågorna bland svenska väljare. Det

1 Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Naturskyddsföreningens bakåtriktade granskning inför 
EU-valet 2014 finns att ladda hem på www.naturskyddsforeningen.se/val

tycker vi är bra! För att motverka att det leder kandida-
ter att vända kappan efter vinden för att vinna miljöröster 
kommer vi att följa de svenska politiker som väljs och hur 
de agerar framöver i förhållande till sina svar i enkäten. 
Vi kommer att göra en utvärdering inför parlamentsvalet 
om fem år. Då ger vi dem ett miljöbetyg för gärningarna i 
EU-parlamentet. Just det gjorde vi för några veckor sedan 
för den nuvarande mandatperioden, i en rapport som vi-
sar hur dagens parlamentariker har agerat i viktiga miljö-
frågor.1

Ett bra sätt att förbättra den svenska och europeiska 
miljö politiken och även öka chanserna för att vi ska ge 
fler EU-parlamentariker tummen upp om fem år är att fler 
miljö engagerade väljare går till valurnorna den 25 maj 2014.

Mikael Karlsson, ordförande
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•	 Stora	skillnader	i	miljölöften	för	Europa	
både	mellan	och	inom	de	svenska	partierna.

•	 Det	finns	en	blocköverskridande	allians	för	
en	starkare	klimatpolitik	bland	kandidater	
till	EU-parlamentet.

•	 Kandidater	från	MP,	V	och	C	ger	flest	
lovande	miljölöften,	medan	kandidater	

från	KD,	M	och	PP	visar	minst	intresse	för	
striktare	miljölagstiftning.

•	 Europaparlamentet	har	en	central	roll	för	
miljön	i	Sverige	och	Europa.	EU-valet	den	
25	maj	är	därför	ett	av	de	i	särklass	vikti-
gaste	miljövalen	under	supervalåret	2014.

Sammanfattning  
Svenska toppkandidaters miljölöften 

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet Miljöpartiet

Piratpartiet Folkpartiet

Centerpartiet Kristdemokraterna

Moderaterna

Ja Vet ej Nej

86,7%

2,7%

10,7%

68%

90,7%

13,3%

80%

63,3%

9,3%

20%

12%

80%

6,7%

14,7%5,3%

60% 40%

25%

11,7%

26,7%

60%
13,3%

Toppkandidaternas	genomsnittliga	inställning	till	våra	krav	för	en	bättre	miljö.

Topplaceringar	av	partiernas	kandidater
Procent ja-svar till Naturskyddsföreningens miljökrav

12 3

Staffan	Nilsson	
 C plats 5 

Isabella	Lövin	
MP plats 1 

Malin	Björk		
V plats 1

93,3 % 100 % 86,7 %

Bottenplaceringar	av	partiernas	kandidater	
Procent ja-svar till Naturskyddsföreningens miljökrav

6.	Lars	Adaktusson KD plats 1: 40 %

7.	Gunnar	Hökmark M plats 1: 26,7 %

8.	Christian	Engström PP plats 1: 13,3 %
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•	 Toppkandidater från alla partier förutom FP nämner 
klimatet som en av de tre viktigaste miljöfrågorna.

•	 De flesta kandidater anser också att kemikalier och/
eller hav och fiske är prioriterade miljöfrågor.

•	 Många kandidater ger nästintill eller exakt samma 
svar som partiets förstanamn.

•	 Christian Engström (PP plats 1) säger att alla topp-
kandidater i Piratpartiet inte har tagit ställning i de 
flesta miljöfrågor ”utan röstar med den politiska 
grupp vi är med i”. Däremot säger han att det fort-

farande är osäkert vilken partigrupp de kommer att 
tillhöra under nästa mandatperiod. PP:s miljöprofil 
är därför högst osäker i dagsläget.

•	 Erik Scheller (FP plats 5) säger ”Min viktigaste 
uppgift blir att bygga färdigt den inre marknaden och 
säkra upp till 30 000 nya jobb till Sverige genom ett 
frihandelsavtal med USA. Det är mitt enda löfte till 
Naturskyddsföreningen.” Men vad tänker han göra 
för miljön? Även om handel är en viktig fråga är det 
orimligt att lämna walk over i samtliga miljöfrågor.

Mikael Gustafsson (V)

•	 Hållbara transporter

•	 Minskad klimatpåverkan 

•	 Bevarande av ekosystemtjänster

Marita Ulvskog (S)

•	 Klimatpaket för 2030 med bindande mål 

•	 Att få till stånd ett ambitiöst internationellt klimatavtal

•	 Kemikaliepolitiken och förbud mot hormonstörande ämnen

Isabella Lövin (MP)

•	 Klimat

•	 Hav och fiske

•	 Kemikalier

Christian Engström 
(PP)

•	 Teknologiöverföring till tredje världen

•	 Stopp för patent på liv

•	 Bekämpa innovationshämmande patent inom miljö och klimat

Kent Johansson (C)

•	 Klimatmålen 2030

•	 Reform av EU:s utsläppshandel

•	 EU:s nya luftvårdspaket

Marit Paulsen (FP)

•	 Mat, landsbygd och djurskydd

•	 Växtförädling

•	 Kretslopp mellan stad och land

Lars Adaktusson (KD)

•	 Kemikaliepolitiken

•	 Klimatet

•	 Östersjön

Gunnar Hökmark (M)

•	 Klimatfrågan med ett enskilt överordnat mål

•	 Förbättrad havsmiljö i Östersjön

•	 EU:s fiskepolitik och långsiktigt hållbara fiskebestånd

Naturskyddsföreningens	observationer	av	alla	tillfrågade	kandidaters	miljöprioriteringar:	

Vilka	tre	miljöfrågor	vill	förstanamnen	att	EU-parlamentet	prioriterar	under	nästa	mandatperiod?
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Valet	till	Europaparlamentet	är	ett	av	årets	
viktigaste	miljöval.	De	allra	flesta	miljölagar	
som	gäller	i	Sverige	härstammar	nämligen	från	
Bryssel.	Personer	med	rösträtt	i	Sverige	har	
under	supervalåret	2014	två	möjligheter	att	
rösta	för	miljön:	EU-valet	och	riksdagsvalet.	
Båda	valen	har	stor	betydelse	för	miljölagarna	
i	Sverige.	I	denna	rapport	kartlägger	Natur-
skyddsföreningen	de	svenska	EU-kandidaternas	
inställning	till	flera	viktiga	miljöfrågor	som	
vägledning	för	de	väljare	som	prioriterar	miljö-	
och	klimatfrågor	i	EU-valet	den	25	maj.	

Under nästa mandatperiod 2014-2019 kommer EU att fatta 
en rad avgörande miljöbeslut, med konsekvenser både för 
den svenska närmiljön och på global nivå. EU-parlamentet 
ska exempelvis behandla frågor om EU:s och medlemssta-
ternas utsläppsmål av växthusgaser för 2030, om nationella 
mål för andelen förnybar energi, om minskningar av na-
tionella luftutsläpp som orsakar hundratusentals dödsfall 
i Europa varje år, om gemensamma regler för hormonstö-
rande ämnen som barn kommer i kontakt med, samt om 
regler för fiske. Dessa är endast en handfull av alla miljöfrå-
gor som ska avgöras på EU-nivå de kommande fem åren.

Naturskyddsföreningen är partipolitisk obunden och 
arbetar för en bättre miljö. Vi vill att miljöfrågan ska lyftas i 
de allmänna valen och hjälpa medlemmar och miljöintres-
serade väljare att hitta rätt i den miljöpolitiska snårskogen. 

Valet till Europaparlamentet utmärker sig i förhållande 
till övriga allmänna val på flera sätt. För det första är det 
ett utpräglat individval. För det andra ingår de svenska po-
litiker i EU-parlamentets europeiska partigrupper, vilket 
innebär att den etablerade blockpolitiken som finns i Sveri-
ge inte är ett lika störande moment på EU-nivå. Blocköver-
skridande samarbeten är mer vanliga i Europaparlamentet. 
För att skärpa miljölagstiftningen har samarbeten mel-
lan enskilda politiker från flera europeiska partigrupper i 
många fall varit en central framgångsfaktor.

Inför årets EU-val har vi sammanställt en enkät med 
Naturskyddsföreningens 15 krav på EU-beslut för en bättre 

miljö. Kraven har skickats till de fem första namnen på val-
listorna för de svenska partier som redan sitter i EU-parla-
mentet. Vi har frågat om kandidaterna instämmer eller inte 
i våra krav. Svarsfrekvensen har varit hög eftersom 38 av 40 
tillfrågade kandidater har svarat (95 %). Toppkandidaterna 
i sex av åtta partier har alla kommit in med svar. I den här 
rapporten redovisar vi resultaten för att tillhandahålla sak-
lig information om EU-valet och miljöfrågor till medlem-
mar och allmänhet.

Om fem år vid nästa EU-val kommer vi att följa upp 
kraven. I en bakåtriktad granskning undersöker vi EU-
politikernas röstbeteende och miljöengagemang för att 
dela ut miljöbetyg till svenska EU-politiker. I år har Na-
turskyddsföreningen redan publicerat en EU-backspegel 
som visar hur de svenska EU-politikerna agerat i viktiga 
miljöfrågor.2 Eftersom 14 av de 20 nuvarande svenska EU-
parlamentarikerna ställer upp för omval utgör även den 
granskningen en viktig informationskälla för miljöintres-
serade väljare.

2  Se www.naturskyddsforeningen.se/val

Framåtblickande miljögranskning

Europaparlamentets	inflytande

•	 EU-parlamentet kontrollerar EU-kommissionen och 
väljer för första gången kommissionens nya ordfö-
rande; det sker efter parlamentsvalet.

•	 I de flesta frågor om lagstiftning fattar EU-parla-
mentet beslut tillsammans med ministerrådet, och 
kan därmed såväl förbättra som stoppa beslut.

•	 Partitillhörighet går oftast före nationalitet genom 
att de svenska EU-parlamentarikerna indelas i olika 
europeiska partigrupper.

•	 Enskilda parlamentariker kan få stora möjligheter 
att påverka genom att utnämnas som föredragande 
rapportör i lagstiftningsärenden.

•	 Från Sverige väljs 20 av totalt 751 ledamöter i EU-
parlamentet. De svenska EU-parlamentarikerna har 
tillsammans i princip lika mycket inflytande över 
EU-lagstiftningen som den svenska regeringen har 
i ministerrådet.
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Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL)

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D)

De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA)

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP)

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

Frihet och demokrati i Europa (EFD)

Grupplösa i Europaparlamentet (Non-Inscrits)

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Folkpartiet
& Centerpartiet

Kristdemokraterna
& Moderaterna
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Den	20	mars	i	år	ordnade	Naturskyddsfören-
ingen	ett	seminarium	i	Stockholm	om	EU:s	
framtida	miljöutmaningar.	Vi	diskuterade	även	
relationerna	mellan	EU	och	Sverige.	Seminariet	
hade	äran	att	besökas	av	EU:s	miljökommis-
sionär	Janez	Potočnik.	Som	en	av	Europas	mest	
inflytelserika	miljöpolitiker	berättade	han	om	
varför	man	ska	rösta	i	EU-valet	om	man	är	
intresserad	av	miljö.

Under den nuvarande mandatperioden har politiken i EU-
parlamentet dominerats av den pågående ekonomiska kri-
sen i Europa. Det har gjort att miljöpolitiken i många fall har 
fått stryka på foten. Några undantag finns, exempelvis den 
gemensamma fiskeripolitiken som bland annat tack vare in-
satser från svenska EU-parlamentariker över blockgränsen 
– Mikael Gustafsson (V), Isabella Lövin (MP) och Christofer 
Fjellner (M) – delvis har förbättrats under mandatperioden. 
Däremot har politikområdena klimat och kemikalier i allt-
för stor utsträckning legat i träda under de senaste fem åren. 

Miljökommissionär Potočnik uttryckte sin oro över 
denna utveckling. Han menade att det behövs en grundläg-
gande omställning i den europeiska politiken. Alla politik-
områden ska genomsyras av miljöåtgärder. Själv har kom-

missionären i sitt arbete med att driva EU-miljöpolitiken 
framåt främst lagt fokus på resurseffektivitet och det som 
kallas för ”cirkulär ekonomi”. Det senare är ett ekonomiskt 
perspektiv som är inspirerat av naturens kretslopp. Här ska 
avfall betraktas som råvara, och politiken måste skapa in-
citament får god återvinning och att företag slutar använda 
miljöskadliga ämnen. 

Potočnik övertygade om att en god miljö är en förut-
sättning för en hög välfärd, något det finns en rad exempel 
på från EU-politiken. Det har exempelvis visats att skärpta 
regler mot växthusgaser och farliga kemikalier, liksom 
sänkta halter av luftföroreningar är samhällsekonomiskt 
lönsamt. Dessutom leder ökad resurseffektivitet till fler 
jobb och stärkt konkurrenskraft.

Dessvärre bekräftade EU-kommissionären att miljöpo-
litiken varit ett område i motvind under mandatperioden. 
Det har förhindrat den stora omställningen till ett sam-
hällssystem med ett förebyggande skydd för naturen, där 
miljökonsekvenser, och kostnader för dessa, beräknas inn-
an beslut fattas. Potočnik uppmanade oss alla att utnyttja 
vår röst i EU-valet som genomförs parallellt i EU:s med-
lemsländer i slutet av maj. Det är främst genom det direkta 
europeiska valet som vi kan sätta miljön på dagordningen, 
menade han.

Källa: EU-upplysning vid Sveriges riksdag 

Miljöutmaningar i den europeiska politiken 

Så	beslutar	EU

Det är EU-kommissionen som lägger förslag till nya gemensamma lagar. 
Kommissionen har ett generaldirektorat för miljö och för närvarande 
heter miljökommissionären Janez Potočnik. Europaparlamentet och 
ministerrådet tar ställning till förslagen och beslutar sedan gemensamt 
om ny lagstiftning. När en EU-lag är beslutad blir det medlemsländernas 
uppgift att genomföra den.

1. EU-kommissionen föreslår nya lagar

2. Europaparlamentet beslutar

3. Ministerrådet beslutar, varefter olika processer tar vid beroende på 
om besluten är förenliga eller inte

4. Om parlamentet och ministerrådet enas stiftas en ny lag som gäller 
direkt i hela EU eller som ska genomföras av medlemsstaterna
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”Environment and economy are two sides of the same coin.  
We should simple stop flipping that coin.”
EU-kommissionär Janez Potočnik

”The change is unavoidable.” 
EU-kommissionär Janez Potočnik
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När	svenska	väljare	ska	säga	vilken	fråga	som	
är	viktigast	för	deras	val	så	visar	opinionsmät-
ningarna	att	miljö	och	klimat	hamnar	på	första	
plats.3	Detta	råder	det	bred	enighet	om	bland	
väljarna,	oavsett	vilket	politiskt	block	de	tillhör.	
Inför	det	kommande	parlamentsvalet	är	inte	
minst	klimatfrågan	viktig	med	tanke	på	att	
EU	kan	spela	en	nyckelroll	på	FN:s	avgörande	
klimattoppmöte	i	Paris	2015.	Fem	klimatfrågor	
står	därför	i	centrum	för	kraven	som	Natursky-
ddsföreningen	har	riktat	till	partiernas	topp-
kandidater.

Utsläpp av växthusgaser. Frågan handlar om hur kandida-
terna ställer sig till att EU ska ha som mål att minska ut-
släppen med minst 60 procent till 2030. Den utgår ifrån vad 
klimatvetenskapen säger behövs om det internationella två-
gradersmålet ska kunna nås, och om EU ska ta sin del av an-
svaret för den uppgiften. Det är en hög målsättning men den 
är ekonomiskt nödvändig och inte alls omöjlig att uppnå.

Hittills har målen i klimatpolitiken överträffats med 
råge, trots klagovisor varje gång målen satts upp. Toppkan-
didaterna i Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemo-
kraterna och Folkpartiet säger alla nej till förslaget. S vill se 
en 50-procentig minskning inom EU, medan M, KD och 
FP vill minska med 50 procent, men tyvärr vill låta 10 pro-
cent av detta ske utanför EU.

3  Sifo-undersökning som gjordes 23-28 januari 2014.

De tre toppkandidaterna i Centerpartiet, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet säger ja till förslaget. Endast en i Pirat-
partiet har aktivt svarat men utan att ha kunnat ta ställning 
till klimatfrågorna i vår undersökning. Piratpartiet saknar 
alltså en politik i en av EU:s i särklass viktigaste frågor. Det 
kan beskrivas som ansvarslöst.

Andel förnybar energi. Här undrar vi om partierna vill 
höja andelen förnybar energi inom medlemsstaternas till 
minst 45 procent år 2030, och att detta ska fördelas i form 
av bindande krav för medlemsstaterna.

Naturskyddsföreningens fråga utgår från att det finns 
bindande krav i dag och att EU-kommissionens konse-
kvensbedömning visar på en klart positiv effekt på syssel-
sättningen med bindande mål istället för icke-bindande. Er-
farenhet visar att styrningen i miljöpolitiken är långt bättre 
om målen är bindande i lag istället för frivilliga. Återigen får 
Naturskyddsföreningen ett nej från toppnamnen i S, M, KD 
och FP. S vill se ett 40-procentigt bindande mål, medan M, 
KD och FP förordar 27 procent utan bindning för medlems-
länderna. Vi får däremot ett klart ja till vårt förslag från de 
klimatambitiösa toppkandidaterna i C, MP och V.

Minskad energianvändning. Energieffektivisering är det 
bästa redskapet i klimatpolitiken. Den energi som inte ut-

Den stora striden: Klimatmålen för 2030

Foto: SXC

Foto: SXC
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nyttjas kostar inget att generera och potentialen är mycket 
stor. Studier visar att energianvändningen i Sverige går 
närmast att halvera till år 2030.

Naturskyddsföreningens fråga gäller EU och målet att 
minska energianvändningen med 40 procent mellan 2005 
och 2030. Även här vill vi se en fördelning, till bindande 
nationella mål, och EU-kommissionen bedömer att tre 
bindande mål (istället för bara ett övergripande mål om 
utsläpp) ger omkring 500 000 fler arbetstillfällen inom EU. 
Svaren är ungefär desamma. C, MP och V är positiva till 
målet, medan M, KD och FP är mot. S har dock en ambi-
valent hållning, de två förstanamnen svarar vet ej, och det 
tredje namnet svarar ja.

Utsläppshandeln. Det är väl känt att EU:s system med ut-
släppstak och handel med utsläppsrätter inte fungerar bra. 
Priset på utsläppsrätter är i dag alldeles för lågt för att ha en 
tydligt styrande effekt på marknaden. Vår fråga rör därför 
om kandidaterna ställer sig bakom att antalet utsläppsrät-
terna ska minskas så att priset blir minst 30 euro per ton.

Återigen är kandidaterna i M och KD negativa, medan S 

inte kan ge entydiga svar och C ger olika svar. Här sällar sig 
FP till dem i MP och V som stödjer våra krav.

Hållbarhetskrav. Även användningen av biobränslen kan 
ge miljöskador och därför behöver hållbarhetskrav ställas. 
När vi frågar om det ser vi en annan konstellation än i de 
övriga klimatfrågorna. M-kandidaterna är alltjämt mot 
men får medhåll av endast C, medan KD, FP, S, MP och V 
är för att ställa hållbarhetskrav för biobränslen inom indu-
strin, samt el- och värmeproduktionen.

Slutsatser. Klimatmålen för 2030 är en av nästa mandat-
periods mest centrala miljöfrågor. Det finns ett starkt stöd 
för ambitiösa klimatmål hos kandidater från C, MP och V. 
Kandidater från S, som lyft klimatfrågan till toppen av sitt 
EU-valsprogram säger nej till flera av de klimatkrav som vi 
har formulerat. Kandidater från KD och M är överlag ännu 
mer avvisande än S till Naturskyddsföreningens förslag, 
men dessa partiet har inte heller lyft klimatfrågan särskilt 
mycket i sin kommunikation eller i sina valplattformar.
(Se sid 20 för kandidaternas fulla svar)

Foto: Eva Schuster
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Miljöskatteväxling
Inför vårtoppmötet 2013 skrev EU-kommissionen i ett 
meddelande om att ta EU ur den ekonomiska krisen att 
miljöskatter ”kan stimulera utveckling av ny teknik och 
främja resurseffektiviteten och skapandet av ’gröna’ jobb”. 
EU-kommissionens högnivågrupp European Resource 
Efficiency Panel föreslog i fjol i enighet mellan politiker, 
företag, fackföreningar och miljöorganisationer att EU-
kommissionen ska ”uppmuntra medlemsländerna att 
skifta skatterna från jobb till resursanvändning”. Natur-
skyddsföreningen ser miljöskatteväxling som ett kraftfullt 
och effektivt redskap och anser att EU under nästa man-
datperiod ska sätta målet att fördubbla andelen miljöskat-
ter, även om målet kan uppnås vid en senare tidpunkt.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska under mandatpe-
rioden besluta om ett mål för att fördubbla miljöskatternas 
andel av det totala skattetrycket i medlemsstaterna.

Rättslig	prövning	i	miljöfrågor
EU är part till konventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). EU 
har dock inte rättsligt implementerat konventionens samt-
liga krav på att ge allmänheten tillgång till rättslig prövning 
i miljöfrågor. Naturskyddsföreningen anser att EU ska anta 
ett direktiv om tillgång till rättslig prövning så att konven-

tionens alla krav tillgodoses. Direktivet ska ha en låg trös-
kel för tillgång till rättslig prövning för såväl enskilda som 
miljöorganisationer och bör omfatta all lagstiftning som 
rör miljö, inkluderande regler som rör hälsa och använd-
ning av naturresurser.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska anta ett direktiv om 
allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i en-
lighet med Århuskonventionen.

Internationella	handelsavtal
Sedan förra året förhandlar EU med USA om att upprätta 
ett bilateralt handelsavtal, TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). Ökad handel kan stärka eko-
nomin förutsatt att miljökonsekvenser hanteras tillfreds-
ställande. 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 
miljöregler som påverkar företagens investeringar. Na-
turskyddsföreningen 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.

Naturskyddsföreningens krav: EU:s handelsavtal med USA 
ska inte innehålla en särskild ”Investor-State Dispute Settle-
ment Mechanism” (ISDM).

•	 Trots många nej-svar råder det en positiv syn på öka-
de miljöskatter bland kandidater från de flesta partier. 
Flera menar att det är för mycket med en fördubbling. 
Många kandidater understryker att skattefrågan ska 
vara en strikt nationell angelägenhet. Kandidater från 
M menar att ”vi ska vara mycket restriktiva med att 
höja eller införa nya skatter” och från S att ”vi är för 
krav på EU-gemensamma miniminivåer för miljö-
skatter”. 

•	 Alla V-kandidater säger sig vara ”stark anhängare 
av Århuskonventionen” men uttrycker tvivel om 
att ett EU-direktiv skulle ”förbättra situationen.” 
S-kandidaterna vill ”försvara Århuskonventionens 
syften” och ställer sig bakom ett nytt EU-direktiv. 
C-kandidater ställer sig skeptiska men positiva 
till kravet, förutom Federley (C plats 3) som me-
nar att ett sådant direktiv ”endast kommer att öka 
pappersbördan.” FP-kandidater är positiva till 

Miljölöften: Övergripande miljöpolitik 

Naturskyddsföreningens	observationer:
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Europeisk  
partigrupp

Ställer du dig bakom att EU 
under mandatperioden ska 
besluta om ett mål för att 
fördubbla miljöskatternas 
andel av det totala skatte-
trycket i medlemsstaterna?

Ställer du dig bakom att EU ska 
anta ett direktiv om allmänhe-
tens tillgång till rättslig prövning 
i miljöfrågor i enlighet med 
Århuskonventionen?

Ställer du dig bakom att EU:s 
handelsavtal med USA inte 
ska innehålla en särskild 
”Investor-State Dispute 
Settlement Mechanism” 
(ISDM)?

Vä
ns

te
rp

ar
tie

t

1. Malin Björk GUE/NGL Ja Vet ej Ja

2. Mikael Gustafsson GUE/NGL Ja Nej Ja

3. Liselott Olsson* GUE/NGL Ja Nej Ja

4. Linda Snecker* GUE/NGL Ja Nej Ja

5. Dror Feiler* GUE/NGL Ja Nej Ja

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 1. Marita Ulvskog S&D Nej Ja Ja

2. Olle Ludvigsson S&D Nej Ja Ja

3. Jytte Guteland S&D Nej Ja Ja

4. Jens Nilsson S&D Nej Ja Ja

5. Anna Hedh S&D Nej Ja Ja

M
ilj

öp
ar

tie
t

1. Isabella Lövin De gröna Vet ej Ja Ja

2. Peter Eriksson De gröna Vet ej Ja Ja

3. Bodil Ceballos De gröna Vet ej Ja Ja

4. Max Andersson De gröna Vet ej Ja Ja

5. Linnéa Engström De gröna Ja Ja Ja

Pi
ra

tp
ar

tie
t

1. Christian Engström Oklart Vet ej Vet ej Ja

2. Amelia Andersdotter** Oklart Vet ej Vet ej Ja

3. Anna Troberg** Oklart Vet ej Vet ej Ja

4. Gustav Nipe** Oklart Vet ej Vet ej Ja

5. Mattias Bjärnemalm** Oklart Vet ej Vet ej Ja

Ce
nt

er
pa

rt
ie

t

1. Kent Johansson ALDE Nej Ja Vet ej

2. Kristina Yngwe ALDE Nej Ja Ja

3. Fredrik Federley ALDE Nej Nej Ja

4. Hanna Wagenius ALDE Nej Ja Ja

5. Staffan Nilsson ALDE Ja Ja Ja

Fo
lk

pa
rt

ie
t

1. Marit Paulsen ALDE Vet ej Ja Vet ej

2. Cecilia Wikström ALDE Vet ej Ja Vet ej

3. Jasenko Selimovic ALDE Vet ej Ja Vet ej

4. Tina Acketoft ALDE

5. Erik Scheller ALDE Nej Ja Nej

M
od

er
at

er
na

1. Gunnar Hökmark EPP Nej Vet ej Nej

2. Christofer Fjellner EPP Nej Vet ej Nej

3. Anna Maria Corazza Bildt*** EPP Nej Vet ej Nej

4. Carl-Oskar Bohlin*** EPP Nej Vet ej Nej

5. Cecilie Tenfjord-Toftby*** EPP Nej Vet ej Nej

Kr
is

td
em

ok
ra

te
rn

a 1. Lars Adaktusson EPP Nej Nej Nej

2. Ebba Busch Thor EPP Nej Nej Nej

3. Michael Anefur EPP Nej Nej Nej

4. Désirée Pethrus EPP

5. Anders Sellström EPP Nej Nej Nej
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”ytterligare förstärkningar”, medan kandidater 
från KD och M ger trevande vet ej- och nej-svar. 

•	 Kandidater från mitten- och vänsterpartier ställer 
sig positiva till att ett nytt handelsavtal mellan EU 
och USA inte ska ge möjlighet för företag att stäm-

ma stater i tribunaler om staterna inför miljöregler 
som påverkar företagens investeringar. Wagenius 
(C plats 4) svarar att det ”vore ett bakslag för miljön 
och också absurt att låta företag stämma stater för 
vinster som de förväntar sig:” V-kandidater säger 
sig ”vara emot hela handelsavtalet med USA.”
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Mål	för	matsvinn
Enligt resolutionen från Europaparlamentet slösas upp till 
hälften av all ätbar mat bort varje år inom EU; i hushål-
len, på snabbköpen, restaurangerna och längs livsmedels-
kedjan. Samtidigt lever 79 miljoner EU-medborgare under 
fattigdomsgränsen och 16 miljoner är beroende av livs-
medelsbistånd från välgörenhetsorganisationer. Europa-
parlamentet antog redan 2012 en resolution som uppmunt-
rade EU-kommissionen att föreslå åtgärder för att halvera 
matsvinnet till 2025. Naturskyddsföreningen anser att EU 
nästa mandatperiod ska lagstifta om målet och göra det 
bindande för medlemsstaterna. En differentierad ansvars-
fördelning mellan medlemsstaterna kan då behöva göras.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska anta mål om att 
halvera matsvinnet till år 2025 och verka för att målet blir 
bindande för medlemsstaterna.

EU-regler	för	fröhantering
I fjol presenterade EU-kommissionen ett förslag på kon-
soliderad och uppdaterad lagstiftningen om saluföring av 

växtförökningsmaterial, med syftet att allt sådant material 
ska registreras för att kunna säljas. Ytterst handlar för-
ordningen om hur den odlade mångfalden ska hanteras, 
vad som får saluföras, hur och till vilka kostnader. Bland 
ideella verksamheter och småföretagare runt om i EU har 
förslaget väckt motstånd. Naturskyddsföreningen anser 
att registreringsverksamheten riskerar att bli så kostsam 
att endast stora företag kommer att kunna gå de nya reg-
lerna till mötes. Ideella odlare och småföretag med färre 
än tio anställda behöver undantas från lagen för att gynna 
mångfald i odlingen. I mars 2014 förkastade parlamentet 
EU-kommissionens förslag. Ledamöterna var oroade över 
att EU-länderna skulle få för lite spelrum när det gäller 
att anpassa reglerna till sina egna behov. Naturskyddsför-
eningen förväntar sig att EU-kommissionen återkommer 
med ett nytt förslag som ska behandlas i EU-parlamentet 
under nästa mandatperiod.

Naturskyddsföreningens krav: Ideella verksamheter och 
småföretag ska undantas från EU:s föreslagna växtförök-
ningslag.

•	 Kandidater från V, C och M är generellt mot målet att 
halvera matsvinnet till 2025. V-kandidaterna ”stödjer en 
minskning på hemmaplan, men tror inte den här frågan 
skulle vinna på att genomföras genom ett EU-direktiv.” 
C-kandidaten Yngwe (plats 2) menar att förslaget är då-
ligt för att ”det blir lite konstigt att EU å ena sidan ska 
subventionera produktionen för att hålla matpriserna 
nere, och sen å andra sidan arbeta med att minska mat-
svinnet som uppstår just på grund av att matpriserna är 
låga.” M-kandidaterna menar att matsvinnet är ett bety-
dande problem, men att det måste hanteras på nationell 
nivå. Övriga partiers toppkandidater ställer sig positiva 
till Naturskyddsföreningens krav.

•	 Det finns ett brett stöd för Naturskyddsföreningens 
krav att undanta ideella verksamheter och småfö-
retag från EU:s föreslagna växtförökningslag. KD-
kandidaterna anser dock att frågan är fel ställd, ef-
tersom ”strukturen för fröodlare är sådan att med 
undantag av ett fåtal stora aktörer, kan samtliga öv-
riga betecknas som ’små’.” C:s toppnamn Johansson 
understryker att han redan som EU-parlamentari-
ker har ”agerat för att påverka förslaget i rätt rikt-
ning”.

Miljölöften: Jordbruk och livsmedel 

Naturskyddsföreningens	observationer:
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Europeisk  
partigrupp

Ställer du dig bakom att EU ska anta mål 
om att halvera matsvinnet till år 2025  
och verka för att målet blir bindande för 
medlemsstaterna?

Ställer du dig bakom att ideella verksam– 
heter och småföretag ska undantas från 
EU:s föreslagna växtförökningslag?

Vä
ns

te
rp

ar
tie

t

1. Malin Björk GUE/NGL Vet ej Ja

2. Mikael Gustafsson GUE/NGL Nej Ja

3. Liselott Olsson* GUE/NGL Nej Ja

4. Linda Snecker* GUE/NGL Nej Ja

5. Dror Feiler* GUE/NGL Nej Ja

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 1. Marita Ulvskog S&D Ja Ja

2. Olle Ludvigsson S&D Ja Ja

3. Jytte Guteland S&D Ja Ja

4. Jens Nilsson S&D Ja Ja

5. Anna Hedh S&D Ja Ja

M
ilj

öp
ar

tie
t

1. Isabella Lövin De gröna Ja Ja

2. Peter Eriksson De gröna Ja Ja

3. Bodil Ceballos De gröna Ja Ja

4. Max Andersson De gröna Vet ej Ja

5. Linnéa Engström De gröna Ja Vet ej

Pi
ra

tp
ar

tie
t

1. Christian Engström Oklart Nej Ja

2. Amelia Andersdotter** Oklart Nej Ja

3. Anna Troberg** Oklart Nej Ja

4. Gustav Nipe** Oklart Nej Ja

5. Mattias Bjärnemalm** Oklart Nej Ja

Ce
nt

er
pa

rt
ie

t

1. Kent Johansson ALDE Vet ej Ja

2. Kristina Yngwe ALDE Nej Ja

3. Fredrik Federley ALDE Vet ej Ja

4. Hanna Wagenius ALDE Nej Ja

5. Staffan Nilsson ALDE Ja Ja

Fo
lk

pa
rt

ie
t

1. Marit Paulsen ALDE Ja Ja

2. Cecilia Wikström ALDE Ja Ja

3. Jasenko Selimovic ALDE Ja Ja

4. Tina Acketoft ALDE

5. Erik Scheller ALDE Nej Ja

M
od

er
at

er
na

1. Gunnar Hökmark EPP Nej Ja

2. Christofer Fjellner EPP Nej Ja

3. Anna Maria Corazza Bildt*** EPP Nej Ja

4. Carl-Oskar Bohlin*** EPP Nej Ja

5. Cecilie Tenfjord-Toftby*** EPP Nej Ja

Kr
is

td
em

ok
ra

te
rn

a 1. Lars Adaktusson EPP Ja Nej

2. Ebba Busch Thor EPP Ja Nej

3. Michael Anefur EPP Ja Nej

4. Désirée Pethrus EPP

5. Anders Sellström EPP Ja Nej
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Miljölöften: Luftvård och kemikalier

Luftvård
Varje år dör 400 000 européer i förtid på grund av luft-
föroreningar (mer än tio gånger fler än vad som dör i 
trafiken). Stora arealer försuras och övergöds på grund 
av nedfall av luftföroreningar. I december 2013 presente-
rade EU-kommissionen ett paket med nya lagförslag för 
att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten, bl.a. i 
EU:s utsläppstaksdirektiv (NEC). Naturskyddsföreningen 
välkomnade förslaget, men anser att i utsläppstakdirekti-
vet måste skärpas så att målen som fastställts i EU:s mil-
jöhandlingsprogram klaras senast 2030. Luftkvalitetsdirek-
tivet behöver skärpas så att gränsvärden för utomhusluft 
läggs i nivå med vad Världshälsoorganisationen (WHO) 
rekommenderar för hälsoskyddet.

Naturskyddsföreningens krav: EU-kommissionens nya 
luftvårdspaket ska skärpas så att EU:s miljömål och WHO:s 
krav för luftkvalitet uppnås till senast 2030.

Hormonstörande	ämnen
Hormonstörande ämnen kopplas i dag allt starkare sam-
man med en rad allvarliga hälsoeffekter som cancer, fetma, 
diabetes och reproduktionsstörningar. EU-kommissionen 
har sagt att den ska se över EU:s strategi för hormonstöran-
de kemiska ämnen och många forskare efterlyser utveck-
lade regler. I fjol antog Europaparlamentet ett betänkande 
som kräver förslag från kommissionen om förbud eller be-
gränsningar mot sådana ämnen senast 2015. Naturskydds-
föreningen ser ett stort behov av skärpta regler, särskilt när 
det gäller att begränsa farliga hormonstörande ämnen i 

varugrupper som barn kommer i kontakt med, såsom lek-
saker, textilier, elektronik och förpackningsmaterial.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska införa vetenskap-
liga kriterier samt begränsningar i lag för hormonstörande 
ämnen i sådana varor som barn kommer i kontakt med i 
vardagen.

Kemikalieförordningen	REACH
REACH-förordningen är det centrala regelverket i EU för 
reglering av kemikalier. En rad utvärderingar har redan ge-
nomförts, fler kommer att genomföras kommande år, och 
olika reformförslag har lagts fram, bland annat från svenskt 
håll. Naturskyddsföreningen anser att varor innehållandes 
särskilt farliga ämnen alltid ska omfattas regelverket, liksom 
lågvolymämnen, vilka i dag ligger helt utanför REACH. Även 
nanomaterials särskilda egenskaper behöver inkluderas och 
substitutionsprincipen ska stärkas så att den alltid tillämpas 
vid tillståndsprövning av särskilt farliga ämnen i REACH. 
Det är också viktigt att samlat kunna pröva hela grupper 
av kemikalier med liknande inneboende egenskaper, i syfte 
att göra tillämpningen mer effektiv. Kombinationseffekter – 
den totala effekten av alla de ämnen man utsätts för – be-
aktas inte i regelverket och Naturskyddsföreningen anser 
att gränsvärdeshanteringen kring enskilda ämnen behöver 
förändras till att inkludera totala exponeringen.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska skärpa REACH så 
att förordningen omfattar även varor, lågvolymämnen, na-
nomaterial, stärkt substitution och gruppvis prövning av 
ämnen.

•	 Toppkandidater från V, MP, S, C och FP anser att EU-
kommissionens nya luftvårdspaket måste skärpas. M:s 
toppnamn ställer sig negativa för att de inte tror att 
ambitiösa mål är genomförbara. KD-kandidaterna 
säger nej till kravet genom att underligt nog referera 
till beslut om tunnelbane- och cykelsatsningar i Stock-
holm. 

•	 Alla partiers toppkandidater ställer sig bakom det 
ambitiösa kravet att förändra EU:s gemensamma 
kemikalielagstiftning. Förhoppningsvis kommer 
REACH-förordningen revideras under nästa man-
datperiod, vilket kan föranleda att svenska politiker 
från många partier hjälps åt att förbättra denna lag-
stiftning om miljögifter.

Naturskyddsföreningens	observationer:
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Europeisk  
partigrupp

Ställer du dig bakom att EU-
kommissionens nya luft-
vårdspaket ska skärpas så 
att EU:s miljömål och WHO:s 
krav för luftkvalitet uppnås 
till senast 2030?

Ställer du dig bakom att införa 
vetenskapliga kriterier samt  
begränsningar i lag för hormon-
störande ämnen i sådana varor 
som barn kommer i kontakt med i 
vardagen?

Ställer du dig bakom att skär-
pa REACH så att förordningen 
omfattar även varor, låg–
volymämnen, nanomaterial, 
stärkt substitution och 
gruppvis prövning av ämnen?

Vä
ns

te
rp

ar
tie

t

1. Malin Björk GUE/NGL Ja Ja Ja

2. Mikael Gustafsson GUE/NGL Ja Ja Ja

3. Liselott Olsson* GUE/NGL Ja Ja Ja

4. Linda Snecker* GUE/NGL Ja Ja Ja

5. Dror Feiler* GUE/NGL Ja Ja Ja

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 1. Marita Ulvskog S&D Ja Ja Ja

2. Olle Ludvigsson S&D Ja Ja Ja

3. Jytte Guteland S&D Ja Ja Ja

4. Jens Nilsson S&D Ja Ja Ja

5. Anna Hedh S&D Ja Ja Ja

M
ilj

öp
ar

tie
t

1. Isabella Lövin De gröna Ja Ja Ja

2. Peter Eriksson De gröna Ja Ja Ja

3. Bodil Ceballos De gröna Ja Ja Ja

4. Max Andersson De gröna Ja Ja Ja

5. Linnéa Engström De gröna Ja Ja Ja

Pi
ra

tp
ar

tie
t

1. Christian Engström Oklart Vet ej Vet ej Vet ej

2. Amelia Andersdotter** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej

3. Anna Troberg** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej

4. Gustav Nipe** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej

5. Mattias Bjärnemalm** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej

Ce
nt

er
pa

rt
ie

t

1. Kent Johansson ALDE Ja Ja Ja

2. Kristina Yngwe ALDE Ja Ja Ja

3. Fredrik Federley ALDE Ja Ja Ja

4. Hanna Wagenius ALDE Ja Ja Ja

5. Staffan Nilsson ALDE Ja Ja Ja

Fo
lk

pa
rt

ie
t

1. Marit Paulsen ALDE Ja Ja Ja

2. Cecilia Wikström ALDE Ja Ja Ja

3. Jasenko Selimovic ALDE Ja Ja Ja

4. Tina Acketoft ALDE

5. Erik Scheller ALDE Ja Ja Vet ej

M
od

er
at

er
na

1. Gunnar Hökmark EPP Nej Ja Ja

2. Christofer Fjellner EPP Nej Ja Ja

3. Anna Maria Corazza Bildt*** EPP Nej Ja Ja

4. Carl-Oskar Bohlin*** EPP Nej Ja Ja

5. Cecilie Tenfjord-Toftby*** EPP Nej Ja Ja

Kr
is

td
em

ok
ra

te
rn

a 1. Lars Adaktusson EPP Nej Ja Ja

2. Ebba Busch Thor EPP Nej Ja Ja

3. Michael Anefur EPP Nej Ja Ja

4. Désirée Pethrus EPP

5. Anders Sellström EPP Nej Ja Ja
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Bottentrålning
EU:s gemensamma fiskeripolitik har nyligen reviderats 
och i nästa mandatperiod ska beslut fattas om tekniska åt-
gärder. I januari 2014 remitterade kommissionen en rap-
port i frågan och det är väl känt att bottentrålar orsakar 
stora skador för både miljön och fisket. Naturskyddsfören-
ingen anser att det behövs tydliga begräsningar för botten-
trålning och andra destruktiva fiskemetoder i den nya EU-
förordningen för tekniska åtgärder, och att det ska gälla 
även båtar som fiskar med stöd av tredjelandsavtal i vatten 
utanför EU. Ett sätt att minska användningen av bottentrål-
ning är att EU kräver minimering av miljökonsekvenserna 
av de fiskemetoder som används. En rad metoder är mer 
miljöanpassade än bottentrålning.

Naturskyddsföreningens krav: EU-förordningen om teknis-
ka åtgärder i fiskeripolitiken ska minimera användningen av 
fiskeredskap som skadar havsbotten, även utanför EU.

Illegalt	fiskad	fisk
EU-reglerna som ska förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordning-
en) trädde i kraft den 1 januari 2010. Fiskarna som ingår i 
foder till odlade fiskar och skaldjur som importeras till EU 
omfattas däremot inte av reglerna. Nyligen har en översyn 
av förordningen inletts och det finns en möjlighet att för-
ordningen öppnas upp för revideringar under nästa man-
datperiod. Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt 
att förbjuda import av foder som innehåller illegalt fiskade 
fiskar samt förbud mot import av fiskar som har ätit denna 
typ av foder. Jakten på fiskfoder bidrar till storskalig förstö-
relse av ekosystem och äventyrar livsmedelsförsörjningen i 
många tropiska länder.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska införa förbud mot 
import av foder som innehåller illegalt fiskade fiskar samt 
förbud mot import av fiskar som har ätit denna typ av foder.

Miljölöften: Hav och fiske 

•	 Precis som Naturskyddsföreningen kunde notera i den 
bakåtriktade EU-granskningen som publicerades i 
mars 2014 finns ett brett stöd hos svenska EU-politik-
er och kandidater om att förbjuda bottentrålning som 
fiskemetod. Tyvärr avslog EU-parlamentet i december 
2013 ett förslag om att förbjuda denna fiskemetod i in-
ternationella vatten. Vi konstaterade att det avslogs med 
så pass liten marginal att det hade blivit ett förbud om 
politikerna som i efterhand rapporterade feltryckningar 
i omröstningen hade röstat rätt. Naturskyddsförenin-
gen hoppas därför att svenska politiker i framtiden blir 
mer omsorgsfulla i omröstningarna.

•	 Även i kravet om förbud mot import av foder som in-
nehåller illegalt fiskade fiskar finns ett brett stöd hos 
svenska EU-parlamentskandidater. M:s toppnamn ut-
trycker dock tveksamhet till kravet. Fjellner (M plats 
2), som var den i M som under nuvarande mandat-
period varit engagerad i fiskefrågan, menar att ”det 
är bra att förordningen ses över”. Han menar dock 
att ”det som är viktigt är att ett eventuellt förbud inte 
strider mot WTO:s internationella handelsregler eller 
påverkar laglig import på ett negativt sätt genom ökad 
byråkrati och merkostnader.” MP:s toppnamn Lövin, 
som också varit engagerad i fiskefrågan, svarar att hon 
redan ”väckt frågan om spårbarhet för foder” och att 
hon ”kommer att fortsätta bevaka detta noggrant”.

Naturskyddsföreningens	observationer:
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Europeisk  
partigrupp

Ställer du dig bakom att förordningen om 
tekniska åtgärder i fiskeripolitiken ska  
minimera användningen av fiskeredskap 
som skadar havsbotten, även utanför EU?

Ställer du dig bakom att införa förbud mot 
import av foder som innehåller illegalt  
fiskade fiskar samt förbud mot import av 
fiskar som har ätit denna typ av foder?

Vä
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1. Malin Björk GUE/NGL Ja Ja

2. Mikael Gustafsson GUE/NGL Ja Ja

3. Liselott Olsson* GUE/NGL Ja Ja

4. Linda Snecker* GUE/NGL Ja Ja

5. Dror Feiler* GUE/NGL Ja Ja

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 1. Marita Ulvskog S&D Ja Ja

2. Olle Ludvigsson S&D Ja Ja

3. Jytte Guteland S&D Ja Ja

4. Jens Nilsson S&D Ja Ja

5. Anna Hedh S&D Ja Ja

M
ilj

öp
ar

tie
t

1. Isabella Lövin De gröna Ja Ja

2. Peter Eriksson De gröna Ja Ja

3. Bodil Ceballos De gröna Ja Ja

4. Max Andersson De gröna Ja Ja

5. Linnéa Engström De gröna Ja Ja

Pi
ra
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ar

tie
t

1. Christian Engström Oklart Vet ej Vet ej

2. Amelia Andersdotter** Oklart Vet ej Vet ej

3. Anna Troberg ** Oklart Vet ej Vet ej

4. Gustav Nipe ** Oklart Vet ej Vet ej

5. Mattias Bjärnemalm ** Oklart Vet ej Vet ej

Ce
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t

1. Kent Johansson ALDE Ja Ja

2. Kristina Yngwe ALDE Ja Ja

3. Fredrik Federley ALDE Ja Ja

4. Hanna Wagenius ALDE Ja Ja

5. Staffan Nilsson ALDE Ja Ja

Fo
lk
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rt

ie
t

1. Marit Paulsen ALDE Ja Ja

2. Cecilia Wikström ALDE Ja Ja

3. Jasenko Selimovic ALDE Ja Ja

4. Tina Acketoft ALDE

5. Erik Scheller ALDE Ja Ja

M
od

er
at

er
na

1. Gunnar Hökmark EPP Ja Vet ej

2. Christofer Fjellner EPP Ja Vet ej

3. Anna Maria Corazza Bildt*** EPP Ja Vet ej

4. Carl-Oskar Bohlin*** EPP Ja Vet ej

5. Cecilie Tenfjord-Toftby*** EPP Ja Vet ej

Kr
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te
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a 1. Lars Adaktusson EPP Ja Ja

2. Ebba Busch Thor EPP Ja Ja

3. Michael Anefur EPP Ja Ja

4. Désirée Pethrus EPP

5. Anders Sellström EPP Ja Ja
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Utsläpp	av	växthusgaser
I januari 2014 presenterade EU-kommissionen ett nytt 
ramverk för EU:s klimat- och energipolitik. Kommissio-
nen föreslår en minskning av växthusgasutsläppen med 40 
procent till 2030. Naturskyddsföreningen anser att ambitio-
nerna måste höjas kraftigt om EU ska nå sitt eget mål på 
80-95 procent minskning till 2050 och ta sin del av det glo-
bala ansvaret att begränsa temperaturökningen till maximalt 
två grader. Ett ambitiöst EU-mål är också nödvändigt för att 
få fart på de globala klimatförhandlingarna. Målet behöver 
även vara bindande, nedbrutet för medlemsstaterna och ska 
inte inkludera skogssänkor eller utsläpp utanför EU.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska minska sina utsläpp 
av växthusgaser inom EU med 60 procent 1990-2030.

Andel	förnybar	energi
Kommissionens nya klimat- och energipaket för 2030 inne-
håller inget förslag på bindande mål om förnybar energi 
för medlemsstaterna, trots att dagens regelverk ställer så-
dana krav på nationell nivå. Samtidigt visar EU-kommissi-
onens egen konsekvensbeskrivning att det skapas omkring 
500 000 fler arbetstillfällen i EU om det finns mål även för 
förnybar energi respektive energieffektivitet, och inte bara 
ett (1) mål för minskning av växthusgaser. Naturskyddsför-
eningen anser att målen för förnybar energi behöver vara 
bindande på nationell nivå även efter 2020.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska anta bindande krav 
för respektive medlemsstat som sammantaget gör att andelen 
förnybar energi i EU blir minst 45 procent 2030.

Minskad	energianvändning
All energitillförsel, även från förnybara energislag, påver-
kar miljön. Energin måste därför användas så effektivt som 
möjligt. Effektiviseringspotentialen är fortfarande mycket 
stor i unionen men det behövs klara målsättningar och ef-
fektiva styrmedel för att realisera den. Kommissionens nya 
klimatpaket saknar tydliga målsättningar, trots att sådana 
visats stimulera ökad sysselsättning. Naturskyddsfören-
ingen anser att bindande nationella mål behövs för att na-
tionella styrmedel ska kunna och implementeras effektivt.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska anta bindande mål 
för respektive medlemsstat som sammantaget minskar ener-
gianvändningen i EU med minst 40 procent 2005-2030.

Utsläppshandeln
Inom EU:s system för handel med utsläppsrätter ligger pri-
set för att släppa ut ett ton koldioxid i dag på omkring 40 
kronor. Detta pris ligger långt under utsläppens verkliga 
kostnader och det räcker ingalunda för att stimulera in-
vesteringar i grön teknik. Som jämförelse är den generella 
svenska koldioxidskatten cirka 27 gånger högre. Flera med-
lemsstater, parlamentariker och kommissionen pekar på 
att förtroendet för systemet är mycket lågt, och de åtgärder 
som redan vidtagits har varit uppenbart otillräckliga. Na-
turskyddsföreningen anser att systemet måste stärkas så att 
en prisbild på åtminstone 30 euro per ton utsläpps skapas.

Naturskyddsföreningens krav: EU måste besluta om att 
minska utbudet av utsläppsrätter så att priset bli minst 30 
euro (ca 265 kr) per ton utsläpp av växthusgaser.

Hållbarhetskrav
EU:s lagstiftning kräver att minst 10 procent av energin i 
väg- och järnvägstrafik i respektive land ska vara förnybar 
år 2020. För att få räknas av mot målet måste produktion 
och distribution av förnybara drivmedel uppfylla krav om 
klimatnytta, naturvård och social hänsyn. För biobränslen 
inom el- och värmesektorn och industrin saknas motsva-
rande krav. Naturskyddsföreningen anser att endast bio-
bränslen som producerats med kraftfulla naturvårdskrav 
och sociala krav, och som ger säker klimatnytta, bör god-
kännas inom EU:s klimatlagstiftning.

Naturskyddsföreningens krav: EU ska besluta om gemen-
samma hållbarhetskriterier för användning av alla slags bio-
bränslen.

Forts. sid 22

Miljölöften: Klimat och energi  
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Ställer du dig 
bakom att EU  
ska minska sina 
utsläpp av växt-
husgaser inom 
EU med 60  
procent 1990-
2030?

Ställer du dig  
bakom att EU ska 
anta bindande 
krav för respek–
tive medlemsstat 
som samman– 
taget gör att  
andelen förnybar 
energi i EU blir 
minst 45 procent 
2030?

Ställer du dig 
bakom att EU ska 
anta bindande 
mål för respek–
tive medlemsstat 
som samman– 
taget minskar  
energianvänd-
ningen i EU med 
minst 40 procent 
2005-2030?

Ställer du dig  
bakom att EU 
måste besluta  
om att minska  
utbudet av ut-
släppsrätter så  
att priset bli 
minst 30 euro (ca 
265 kr) per ton 
utsläpp av växt-
husgaser?

Ställer du dig bakom 
att EU ska besluta 
om gemensamma 
hållbarhetskriterier 
för användning av 
alla slags biobräns-
len?

Vä
ns

te
rp

ar
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t

1. Malin Björk GUE/NGL Ja Ja Ja Ja Ja

2. Mikael Gustafsson GUE/NGL Ja Ja Ja Ja Ja

3. Liselott Olsson* GUE/NGL Ja Ja Ja Ja Ja

4. Linda Snecker* GUE/NGL Ja Ja Ja Ja Ja

5. Dror Feiler* GUE/NGL Ja Ja Ja Ja Ja

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 1. Marita Ulvskog S&D Nej Nej Vet ej Vet ej Ja

2. Olle Ludvigsson S&D Nej Nej Vet ej Vet ej Ja

3. Jytte Guteland S&D Nej Nej Ja Vet ej Ja

4. Jens Nilsson S&D Nej Nej Vet ej Vet ej Ja

5. Anna Hedh S&D Nej Nej Vet ej Vet ej Ja

M
ilj

öp
ar

tie
t

1. Isabella Lövin De gröna Ja Ja Ja Ja Ja

2. Peter Eriksson De gröna Ja Ja Ja Ja Ja

3. Bodil Ceballos De gröna Ja Ja Ja Ja Ja

4. Max Andersson De gröna Ja Ja Ja Ja Ja

5. Linnéa Engström De gröna Ja Ja Ja Vet ej Ja

Pi
ra

tp
ar

tie
t

1. Christian Engström Oklart Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

2. Amelia Andersdotter** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

3. Anna Troberg ** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

4. Gustav Nipe ** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

5. Mattias Bjärnemalm ** Oklart Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

Ce
nt

er
pa

rt
ie

t

1. Kent Johansson ALDE Ja Ja Ja Ja Nej

2. Kristina Yngwe ALDE Ja Ja Ja Vet ej Nej

3. Fredrik Federley ALDE Ja Ja Ja Nej Ja

4. Hanna Wagenius ALDE Ja Ja Ja Ja Nej

5. Staffan Nilsson ALDE Ja Ja Ja Ja Ja

Fo
lk
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rt
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t

1. Marit Paulsen ALDE Nej Nej Nej Ja Ja

2. Cecilia Wikström ALDE Nej Nej Nej Ja Ja

3. Jasenko Selimovic ALDE Nej Nej Nej Ja Ja

4. Tina Acketoft ALDE

5. Erik Scheller ALDE Nej Nej Nej Ja Ja

M
od

er
at

er
na

1. Gunnar Hökmark EPP Nej Nej Nej Nej Nej

2. Christofer Fjellner EPP Nej Nej Nej Nej Nej

3. Anna Maria Corazza Bildt*** EPP Nej Nej Nej Nej Nej

4. Carl-Oskar Bohlin*** EPP Nej Nej Nej Nej Nej

5. Cecilie Tenfjord-Toftby*** EPP Nej Nej Nej Nej Nej

Kr
is
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em

ok
ra
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a 1. Lars Adaktusson EPP Nej Nej Nej Nej Ja

2. Ebba Busch Thor EPP Nej Nej Nej Nej Ja

3. Michael Anefur EPP Nej Nej Nej Nej Ja

4. Désirée Pethrus EPP

5. Anders Sellström EPP Nej Nej Nej Nej Ja
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•	 Toppkandidaterna i S, M, KD och FP säger alla nej till 
förslaget om ambitiösa utsläppsmål för 2030. S-kan-
didater förespråkar dock mer långtgående utsläpps-
minskning än kandidater från KD och M. V-kandida-
ter menar att det är ett ”självklart” krav och att Sverige 
ska vara ”klimatneutralt till 2050”. Johansson (C plats 
1) understryker att han redan arbetar med frågan och 
att klimatmålen för 2030 är en av hans högst priorite-
rade frågor. 

•	 Avseende andelen förnybar energi menar Hökmark 
(M plats 1) att ”medlemsstaternas energisammansätt-
ning inte ska detaljstyras på EU-nivå.” KD-kandidater 
ställer sig positiva till endast ett 27-procentigt mål, 
som inte är bindande för medlemsstaterna. S vill se ett 
40-procentigt bindande mål. Toppkandidaterna från 
C, MP och V ställer sig däremot alla positiva till Na-
turskyddsföreningens krav.

•	 Om energieffektivisering menar Fjellner (M plats 2) 
att ”bindande delmål kan medföra kostnader, vilket i 
sin tur minskar resurserna som vi kan lägga på andra 
miljöåtgärder.” S-kandidaterna stöder ett bindande 
mål, och säger att de hittills ställt sig positiva till 40 
procent. Toppkandidater från C, MP och V ställer sig 
alla positiva till kravet.

•	 Avseende priset på utsläppsrätter uttrycker sig KD-
kandidater positiva till prisreglerande insatser, men 
vill inte binda sig ”till en siffra i det här läget”. Fjellner 
(M plats 2) menar att ”det är bättre att ha ambitiösa 
klimatmål i stället. Då kommer priset på utsläppsrät-
ter att öka automatiskt.” Federley (C plats 3) är den 
enda av C-kandidaterna som ger ett nej-svar. Han me-
nar att ”marknaden ska styra priset.” FP:s toppnamn 
Paulsen svarar att ”det är angeläget att marknader för 
utsläppsrätter fungerar bättre än i dag och därmed blir 
en effektiv drivkraft för klimatomställningen.” Kandi-
dater från FP, C, MP och V är generellt sett positiva 
till kravet.

•	 De flesta C-kandidater är negativa till gemensamma 
hållbarhetskriterier för alla slags biobränslen för att 
det, som Johansson (C plats 1) uttrycker det, ”kan 
innebära osäkerhet och regelkrångel för svenskt 
skogsråvara.” Federley (C plats 3) och Nilsson (C plats 
5) tycker däremot båda att det är ett ”rimligt” krav. M-
kandidater är unisont mot förslaget, medan toppkan-
didater från övriga partier är för.

Naturskyddsföreningens	observationer:
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Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.  
Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger  
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och  
myndigheter såväl nationellt som  internationellt.

Föreningen har cirka 203 000 medlemmar och finns i lokal- 
föreningar och länsförbund över hela landet. Vi står  
bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval.

www.naturskyddsforeningen.se
 

Mer information om EU-granskningen

I samband med EU-valet 2014 publicerar Naturskyddsföreningen det fullständiga 
granskningsunderlaget och alla toppkandidaters svar på sin webbplats  
www.naturskyddsforeningen.se/val. För den som i efterhand vill komma åt materialet  
är det bara att kontakta ansvarig sakkunnig vid Naturskyddsföreningens rikskansli. 


