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I. EU:S HISTORIA OCH HUR DET FUNGERAR
Europeiska unionens historia
Dagens Europeiska union är ett direkt resultat av ett beslut mellan europeiska politiker att förhindra framtida våldsamma konﬂikter
i Europa efter andra världskriget. Det ursprungliga målet var att knyta samman länderna genom att gjuta ett närmare industriellt
och ekonomiskt samarbete. Sedan dess har EUs ansvar vuxit som ett svar på nya utmaningar och många ﬂer länder har anslutit
sig till detta.
1950:

Frankrikes utrikesminister Robert Schuman föreslår en integration av kol- och stålindustrierna i Västeuropa. Detta leder
till Parisfördraget, vilket skapar Europeiska kol- och stålgemenskapen (ECSC), 1951, med sex medlemmar: Belgien,
Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland.

1957:

Samma sex länder signerar Romfördraget och skapar Europeiska ekonomiska gemenskapen (EECoch Europeiska
atomenergigemenskapen (EURATOM). De börjar avlägsna handelsbarriärer mellan de sex länderna och ﬂyttar sig mot
att skapa en ‘gemensam marknad’.

1967:

Institutionerna EEC, ECSC och EURATOM har sammanslagits för att bilda en enskild uppsättning institutioner:
Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet (med medlemmar som ursprungligen valts av
nationella parlament).

1973:

Danmark, Irland och Storbritannien går med i Europeiska gemenskapen (EG).

1979:

De första direkta valen till Europaparlamentet äger rum med väljare i varje medlemsland som väljer sina
parlamentsledamöter.

1981:

Grekland går med i Europeiska gemenskapen.

1986:

Portugal och Spanien går med i Europeiska gemenskapen.
Europeiska enhetsakten signeras av EGs regeringar, vilket gynnar skapandet av en inre marknad där personer, varor,
kapital och tjänster kan ﬂyttas fritt i EG.

1992:

Maastrichtavtalet signeras, vilket skapar Europeiska unionen(EU) och introducerar nya former för samarbete mellan
medlemsstaternas regeringar – till exempel rörande försvar och rättsliga och inrikes frågor.
EU-ledare är också överens om att skapa en Ekonomisk och monetär union, med en gemensam valuta förvaltad av en
europeisk centralbank, inom ett decennium.
Inre marknaden fulländas formellt, men mycket arbete återstår för att göra löftet om fri rörelse för personer, varor, kapital
och tjänster till en verklighet.

1995:

Österrike, Finland och Sverige går med i Europeiska unionen.

1999:

Europas gemensamma valuta – euron – tas ofﬁciellt i bruk och 11 EU-medlemsstater antar den som sin ofﬁciella valuta
och bildar vad som är känt som euroområdet.

2001:

Grekland går med i euroområdet.
Niceavdraget signeras vilket introducerar reformer till EUs institutioner för att förbereda utvidgningen av unionen med
tillskottet av tio nya medlemsstater 2004.
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Euron blir verklighet den 1 januari när eurosedlar och euromynt ersätter nationella valutor i 12 av de 15 länder som är
medlemmar i EU: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Portugal och Spanien.
En ‘Konvention för att diskutera Europas framtid’ inleds med representanter för de nationella regeringarna och parlamenten
i medlemsstaterna och länder som väntar på att gå med i EU, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.

2003:

Konventionen upphör och framställer sitt utkast ‘Avtal som fastställer en konstitution för Europeiska unionen’ till EUs
ledare. Medlemsstaternas regeringar inleder förhandlingar om förslagen.

2004:

Tio nya länder går med i EU, inklusive åtta från Öst- och Centraleuropa. De är: Cypern, Tjeckiska republiken, Estland,
Ungern, Lettland, Litauern, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien samt Cypern och Malta
EUs ledare träffar avtal om det konstitutionella avtalet, vilket sammanför alla tidigare EU-avtal i ett dokument och
introducerar förändringar i unionens arbete. EUs ledare hävdar att dessa förändringar är nödvändiga för att säkra att
unionen kan fortsätta att vara verksam på ett effektivt sätt allt eftersom den växer.
Medlemsstaterna ges två år för att ratiﬁcera det konstitutionella avtalet, som endast kan träda i kraft om det godkänns
av alla EUEU:s medlemsstater.

2005:

Referendum hålls om det konstitutionella avtalet i fyra länder: Luxemburg och Spanien röstar för, men Frankrike och
Nederländerna röstar emot. EUs ledare inleder en ‘begrundelseperiod’ för att tänka över hur de kan agera på bästa sätt
i ljuset av nej-rösterna.

2006:

I juni 2006 har 15 av EUs 25 medlemsstater ratiﬁcerat avtalet. Europeiska rådet kommer överens om en tidsram för att
besluta om vad det skall göra härnäst. Det uppmanar:
EUs ledare att anta en politisk deklaration som fastställer Europas värden och ambitioner och bekräftar deras delade
åtagande att leverera till dem vid en ceremoni där de åminner den 50:e årsdagen av EUs grundande den 25 mars
2007.
Tyskland, som innehar unionens ordförandeskap under första halvåret 2007, uppdras att framställa en rapport till EUs
ledare vid Europeiska rådet i juni där man uppskattar tillståndet för diskussionerna om det konstitutionella avtalet och
utforskar möjliga alternativ för framtiden.
Ett slutligt beslut om hur man skall gå tillväga, vilket skall vara fattat till slutet av 2008.

2007:

Rumänien och Bulgarien ansluter sig till EU vilket innebär att det totala antalet medlemsländer blir 27 - Slovenien går
med i euro-zonen - EU:s ledare börjar förhandlingarna om ett nytt EU-fördrag som undertecknas i Lissabon i december
2007 - EU ﬁrar sin 50-årsdag

2008:

Cypern och Malta går med i euro-zonen
- Processen att ratiﬁcera Lissabonfördraget i alla 27 EU-medlemsstater sätts igång 24 medlemsstater ratiﬁcerar fördraget
genom sina nationella parlament men Irland röstar `Nej´ i en folkomröstning DisskusionerDiskussioner börjar om hur
man ska förhålla sig till Irlands Nej-röst

2009:

Slovakien ska ansluta sig till euron vilket gör att antalet länder som antagit den gemensamma valutan för närvarande är
16.
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2002:
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Hur EU fungerar
Tre huvudinstitutioner är ansvariga för Europeiska unionens
dagliga funktion: Europeiska kommissionen, Europeiska
rådet och Europaparlamentet. Två andra organ - Europeiska
gemenskapernas domstol och Europeiska revisionsrätten
- innehar en nyckelroll i att säkra såväl att EUs lagar
upprätthålls som att EUs budget spenderas korrekt.
Europeiska centralbanken är ansvarig för att förvalta euron.

Europeiska kommissionen
Detta är EUs verkställande organ eller ‘ämbetsverk’. Den har
fyra huvudroller:
• Att föreslå nya EU-lagar;
• Att förvalta och implementera EU-policyn och budgeten;
• Att stärka europeisk lag (tillsammans med Europeiska
gemenskapernas domstol);
• Att företräda EU på internationellt plan, förhandla fram
internationella avtal på vägnar av EU som en helhet på
vissa politikområden.
Vart femte år utses en ny ordförande och medlemmar av
kommissionen (för närvarande en från vart och ett av EU:s
27 medlemsstater) utses av EUs regeringar och godkänns av
Europaparlamentet. Varje kommissionär är ansvarig för ett
speciﬁkt område av EUs policy och har ett litet privat kontor
och ett departement med permanent anställda EU-tjänstemän baserade i Bryssel.
Kommissionen är politiskt ansvarig inför Europaparlamentet,
som har makt att avskeda ordföranden och medlemmarna
genom att lägga fram ett förslag om misstroendevotum.
Inom ramen för Lissabonfördraget skulle antalet kommissionärer reduceras till två tredjedelar av antalet EU-medlemsstater och tjänstgöra efter ett rullande schema.

Europeiska rådet
Detta är EUs främsta beslutsfattande organ.
Det består av en regeringsminister från varje medlemsland.
Vilken minister som deltar beror på de ämnen som diskuteras
(således deltar miljöministrarna från varje EU-land i ‘Miljöråd’
och jordbruksministrarna träffas i ‘Jordbruksråd’).
Stadsministrarna och/eller regeringscheferna i de 27 medlemsstaterna, plus ordförande för Europeiska kommissionen
träffas i ‘Europeiska råd’ i allmänhet fyra gånger per år. Dessa
toppmöten fastställer den övergripande EU-policyn och löser
frågor som inte kan lösas på lägre nivå.
Inom ramen för Lissabonfördraget skulle Europeiska rådet
ledas av en permanent ordförande som utses av EUs ledare
för en period av två och ett halvt år som kan välja om en

gång
Rådet har i dess olika utformningar huvudansvar för sex
områden:
• Att stifta EU-lagar (om de ﬂesta policyfrågor, vilket det gör
tillsammans med Europaparlamentet; på vissa mycket
känsliga områden fattar det emellertid besluten själv);
• Att samordna medlemsstaternas breda ekonomiska policyn;
• Att träffa internationella avtal mellan EU och andra länder
eller internationella organisationer;
• Att godkänna EUs budget, tillsammans med Europaparlamentet;
• Att utveckla EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik;
• Att samordna samarbetet mellan nationella domstolar och
polisstyrkor i kriminella frågor.
De ﬂesta av dessa ansvarsområden hänvisar till områden
där EUs medlemsstater har kommit överens om att dela sin
högsta makt och delegera beslutsfattande makt till EU. Under
de senaste två åren har medlemsstaterna emellertid endast
förlagt mycket begränsad makt till unionen, men har kommit
överens om att samarbeta kring en rad frågor (en process
känd som ‘regeringssamarbete’).
Dessa befogenheter skulle ökas inom ramen för
Lissabonfördraget. En ny post som Hög representant för den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skulle också
kunna skapas plus EU.:s egen diplomatkår, som ett drag med
syfte att öka inﬂytandet på den internationella arenan.
På många policyområden fattar rådet beslut genom
‘kvaliﬁcerad majoritetsomröstning’, ett system under vilket
varje land har ett antal röster som på ett ungefär står i relation
till befolkningens storlek. Inom ramen för Lissabonfördraget
skulle EU byta till systemet med `dubbel majoritetröstning´
där förslag kräver stöd av minst 55 % av EU:s medlemsstater
och representerar minst 65 % av unionens befolkning
för att träda i kraft, men den känsligaste frågan, inklusive
förändringar i EU-avtalen och beslut om att släppa in nya
länder i EU beslutas genom enhällig omröstning, vilket ger
varje land rätten att lägga in sitt veto om förslag på egen
hand. Lissabonfördraget skulle minska antalet frågor som
beslutas med enhällighet och öka majoritets-röstningen till
50 nya lagstiftande områden.
Rådet leds av varje medlemsstat i turordning, för sex
månader åt gången, enligt ett system känt som ett roterande
ordförandeskap. Inom ramen för Lissabonfördraget skulle
den nya valda ordföranden leda EU:s toppmöten och EU:s
utrikespolitiska chef skulle leda utrikesministrarnas möten,
men det roterande ordförandeskapet skulle behållas för alla
andra rådets sammanträden.
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Europeiska gemenskapernas domstol

Europaparlamentet företräder EUs medborgare och dess
medlemmar (MEPs) väljs direkt av dem vart femte år. Varje
EU-medborgare som ﬁnns upptagen i en röstlängd har rätt
att rösta.

Denna Luxemburg-baserade domstol består av domare
från varje medlemsstat och är ansvarig för att säkra att
medlemsstaterna efterlever de lagar som stiftats i Bryssel
och att EUs lagar tolkas och tillämpas på samma sätt i varje
medlemsland.

Det nuvarande parlamentet, vilket valdes i juni 2004,
har 785 medlemmar från alla 27 medlemsstater. De
sitter inte i nationella grupper, utan i sju politiska grupper
med representanter från de olika europeiska länderna.
Mitthögerpartiet Europeiska folkpartiet är för närvarande
den största gruppen och centervänsterpartiet Europeiska
socialister den näst största gruppen.

A deliberative polity-making project

Europaparlamentet

Revisionsrätten
Denna Luxemburg-baserade domstol består av representanter från varje medlemsstat och övervakar hur EUs budget spenderas. Den är ansvarig för att säkra att EUs medel
insamlas korrekt och spenderas lagenligt, ekonomiskt och i
avsett syfte.

Parlamentsledamöter företräder alla olika ståndpunkter
om EU, från dem som är tydligt för en närmare europeisk
integration till dem som vill att deras länder skall gå ur EU.
Parlamentet har fyra huvudroller:
• Att stifta EU-lagar tillsammans med rådet på många
policyområden;
• Att utöva en demokratisk övervakning över andra EUinstitutioner;
• Att godkänna eller förkasta den budget som rådet
föreslår.
• Att tillsammans med rådet komma överens om nya
länders inträde i EU.
Parlamentet är den enda EU-institutionen som är helt öppen
för allmänhetens granskning: det sammanträder offentligt och
dess debatter, ståndpunkter och resolutioner offentliggörs.
Inom ramen för Lissabonfördraget skulle antalet MEPs reduceras till 750 plus parlamentets talman. Parlamentets inﬂytande skulle också öka eftersom den få mer medbeslutandemakt på ﬂer politiska områden.

Vem fattar beslut?
Trots att Europeiska kommissionen föreslår nya lagar, är det
Europeiska unionens råd (bestående av ministrar som är
ansvariga inför sina nationella parlament och väljare) och Europaparlamentet (vars medlemmar är direkt ansvariga inför
väljarna) som beslutar huruvida dessa skall antas eller inte.
På områden där dessa två institutioner har gemensam beslutsfattande makt, genomgår förslagen en förhandlingsprocess avsedd att framlägga avtal om lagstiftningens slutliga
form. Detta kan vara en utdragen process som varar i många
månader eller år.
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II. Invandring
Invandring är en känslig politisk fråga i många av EU:s
medlemsstater. En intensiv debatt pågår om ifall det
är bra eller dåligt för våra ekonomier och samhällen
att människor från länder utanför EU tillåts leva och
arbeta i EU. Frågan om hur hårda regeringarna bör vara när
det gäller att förhindra att olagliga invandrare kommer till
EU-länderna, och sända tillbaka dem som redan vistas här
olagligt, är också mycket omstridd.
Argumenten skärps i den pågående ekonomiska nedgången,
som driver upp arbetslösheten i många delar av Europa och
ökar trycket på statsbudgetarna.
EU:s medlemsstater måste också hantera de utmaningar
som en alltmer blandad befolkning för med sig, med snabba
sociala, kulturella och religiösa förändringar i samhället –
något som somliga ser som en positiv utveckling men som
också ger upphov till oro, dels för potentiella hot mot den
traditionella europeiska livsstilen, dels för ökad rasism och
diskriminering av invandrare och etniska minoriteter.
EU:s invandringspolitik gäller bara människor som kommer
från andra delar av världen för att leva och arbeta i EU. Den
berör inte människor från EU:s 27 medlemsstater, eftersom
de har rätt att arbeta och bo var som helst i unionen (även om
en del medlemsstater har infört tillfälliga begränsningar av
denna rätt för människor från de central- och östeuropeiska
länder som anslöt sig till EU 2004 och 2007). Den frågan
behandlas därför inte i detta material.
Integrationen av invandrare för att de ska kunna spela en
fullödig roll i sitt ”värdlands” ekonomiska, sociala, politiska,
medborgerliga och kulturella liv är också en mycket
omdebatterad fråga som leder till diskussioner om i vilken
utsträckning invandrare ska tvingas anpassa sig till de
samhällen där de nu lever eller tillåtas följa sina egna seder
och traditioner. Den frågan ligger dock utanför ramarna för
detta informationsmaterial.
Detsamma gäller frågan om hur man ska hantera
asylansökningar från människor som kommer till EU för att
söka internationellt skydd därför att de riskerar förföljelse i
sina hemländer snarare än av ekonomiska skäl.
Dessutom pågår en omfattande debatt om hur man ska
beskriva dem som reser in, lever och arbetar i ett land utan
det tillstånd som krävs. Många menar att de inte bör beskrivas
som ”olagliga invandrare” eftersom en person inte kan vara
”olaglig” – det är deras handlande som är olagligt. Man
föredrar därför begreppet ”irreguljär”. För enkelhetens skull
används dock ordet ”olaglig” i detta material, eftersom det

fortfarande är den term som oftast används i den allmänna
debatten.

Nyckelfrågor
Den främsta utmaningen för beslutsfattare på EU-nivå och
nationell nivå är att förena de olika målen för politiken på
detta område: att locka hit de invandrare från länder utanför
EU som många menar att vi behöver av ekonomiska skäl,
samtidigt som andra hindras från att resa in i EU olagligt.
Dessa två frågor – laglig och olaglig invandring – är nära
sammankopplade och blandas ofta ihop. Debatten om
bekämpning av olaglig invandring har för många människor
en koppling till i vilken utsträckning laglig invandring ska
tillåtas eller till och med uppmuntras.
Många av EU:s medlemsstater intar därför en dubbel hållning:
de försöker stärka sina egna och EU:s gränser för att hindra
människor från att resa in i unionen utan tillstånd, samtidigt
som de öppnar kanaler för laglig invandring för att locka till
sig de arbetstagare som många hävdar att EU behöver för
att komma tillrätta med underskott på arbetsmarknaden, dvs.
brist på arbetstagare för vissa tjänster. Somliga hävdar att
EU:s politik för laglig invandring kan bli trovärdig först om EU
visar att man kan få till stånd effektiva strategier mot olaglig
invandring.
På EU-nivå har man i själva verket gjort mycket större framsteg
när det gäller att utveckla hårdare kontrollmekanismer
(gränskontroller av människor som reser in i unionen osv.) och
hantera olaglig invandring än när det gäller att harmonisera
politiken för laglig invandring, av de skäl som förklaras ovan.
Sedan är det frågan om ”vem som ska göra vad”: I vilken
utsträckning ska enskilda EU-länder få fatta beslut om sin
egen invandringspolitik, och i vilken utsträckning måste
frågan hanteras på EU-nivå eller till och med global nivå i
dagens allt rörligare värld, där människor mycket enklare kan
förﬂytta sig mellan länder?

Nyckelfakta
Nästan 4 % av EU:s befolkning är invandrare från länder
utanför unionen. De ﬂyttar till EU av många olika skäl – det
kan gälla arbete, studier eller att ansluta sig till anhöriga.
Man beräknar att det i dag ﬁnns mer än 200 miljoner migranter
världen över (3 % av världens befolkning). Av dessa lever 42
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Migrationsmönstren varierar stort i EU. Utländska medborgare (från EU-länder och andra länder) utgör mindre än 4
% av den sammanlagda befolkningen i Finland och Ungern.
I Luxemburg, i andra änden av skalan, utgör de mer än en
tredjedel av befolkningen.
Det råder också stora skillnader i fråga om vilket slags invandrare det handlar om och varifrån de kommer. I Frankrike har
anhöriga till invandrare som redan vistas i landet utgjort mer
än hälften av alla dem som kommit till Frankrike på senare år,
medan andra länder tar emot en större andel nya migrerande
arbetstagare. I Tyskland är turkarna den absolut största invandrargruppen, medan irländare, indier och polacker utgör
de tre största invandrargrupperna i Storbritannien.
Generellt sett leder dock den fortsatt stora klyftan mellan
världens rikaste och fattigaste länder till ökad invandring, och
EU:s geograﬁska läge innebär att dess yttre gränser mot söder och öster utsätts för ett särskilt tryck.
Många invandrare lever och arbetar lagligt i EU, sedan de
ansökt om och beviljats de visum som krävs för detta. Det
exakta antalet i varje land är beroende av varje regerings invandringspolitik och hur många lagliga invandrare regeringen
beslutar att landet vill ha och/eller behöver.
Andra reser dock in i EU olagligt (utan de visum som krävs)
eller reser in lagligt men stannar sedan kvar och fortsätter att
arbeta olagligt när deras visum löpt ut. Siffror från Europeiska
kommissionen tyder på att det fanns upp till 8 miljoner olagliga invandrare i EU 2006, och att mer än hälften av dessa
rest in i unionen lagligt men sedan stannat längre än de hade
tillstånd till.
Debatten om hur många invandrare som ska släppas in varje
år äger rum mot bakgrund av förändringar av Europas befolkning. Befolkningen har redan börjat minska i vissa EU-länder,
och den blir allt äldre eftersom människor i allmänhet får färre
barn och lever längre än tidigare.
Totalt sett väntas EU:s befolkning minska från 495 miljoner i
dag till 472 miljoner 2050, och antalet människor över 64 år
väntas stiga från 81 miljoner i dag till mer än 141 miljoner,
medan befolkningen under 15 år väntas minska från strax
under 80 miljoner i dag till strax över 63 miljoner (mönstret
varierar dock från land till land).
Om prognosen stämmer innebär det att färre människor i
arbetsför ålder måste försörja allt ﬂer äldre människor som
gått i pension. Det skulle leda till både brist på arbetskraft
för vissa typer av lediga tjänster och större bördor på
välfärdsstaten, med färre människor som betalar de skatter
som behövs för att ﬁnansiera pensioner, sjukvård m.m. för
de äldre.
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miljoner i EU-området, varav 14 miljoner är EU-medborgare
som bor i en annan medlemsstat och 28 miljoner är födda
utanför unionen.

De viktigaste inslagen
i invandringsdebatten
Många experter hävdar att de arbetskraftsunderskott som
blir följden inte kan åtgärdas genom enbart ökad fertilitet och
yrkesutbildning. Det har gett upphov till en allt intensivare
debatt om vilken roll, om någon, laglig invandring bör spela
när det gäller att komma tillrätta med dessa underskott och
förstärka EU:s arbetskraft, och fokus för diskussionen ligger
på vilka och hur många.
Många arbetsgivare klagar i allt högre grad på att de inte
kan ﬁnna de arbetstagare de behöver för att tillsätta lediga
tjänster i den nationella arbetskraften. De säger också att det
fortfarande råder brist på arbetstagare i vissa sektorer, trots
att arbetslösheten ökar i EU på grund av den ekonomiska
nedgången.
Dessutom har de ﬂesta invandrare i EU i dag lågkvaliﬁcerade
arbeten. De som vill att vi ska ta emot ﬂer invandrare menar
att unionens ambitioner att förbli en global ekonomisk aktör
och vara världsledande inom nyckelsektorer (t.ex. teknik
och tjänster) innebär att den behöver ﬂer specialiserade,
högkvaliﬁcerade arbetstagare, som kan ﬁnnas i större mängd
i andra delar av världen.
De förespråkar därför en dubbel strategi: åtgärder för att
skapa en mer välutbildad nationell arbetskraft tillsammans
med mottagande av ﬂer invandrare för att komma tillrätta
med de återstående underskotten.
Andra hävdar dock att Europa inte behöver invandrare för
att komma tillrätta med dessa underskott. De påpekar att
arbetslösheten ökar i vissa EU-länder och hävdar att svaret
ligger i att omskola ”nationella” arbetstagare så att de får
de kunskaper som krävs och lättare kan byta arbete och
yrkesbana.
De menar också att trycket på offentliga tjänster som bostäder
och sjukvård skulle bli för hårt om många ﬂer invandrare
släpptes in, och att regeringar med redan ansträngda
budgetar skulle drabbas av betydande extrakostnader för de
ytterligare tjänster som skulle behövas.
Till detta kommer farhågor för invandrarnas sociala, kulturella
och religiösa påverkan på lokalsamhällena. Somliga hävdar
att de kommer att förändra den europeiska livsstilen i
grunden, och särskild uppmärksamhet har på senare år
ägnats åt de växande muslimska befolkningsgruppernas
påverkan på europeiska samhällen. Det ﬁnns också en oro
för att de europeiska samhällena blir alltmer fragmenterade,
i och med att både invandrarna och de gemenskaper de nu
ingår i fortsätter att följa sina egna traditioner och seder i
stället för att anpassa sig till en större mångfald.
Andra menar dock att en mer blandad befolkning kan vara
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en tillgång för samhället som helhet och påpekar att lagliga
invandrare bidrar till kostnaden för att tillhandahålla de
ytterligare offentliga tjänster som krävs för att sörja för deras
behov genom att betala skatt, på samma sätt som ”nationella”
arbetstagare gör.
Återigen blandas debatten om kostnaden för att tillhandahålla
offentliga tjänster till invandrare ofta ihop med argument
som rör kostnaderna för olagliga invandrare. Enligt ett antal
internationella överenskommelser ska olagliga invandrare
få grundläggande sjukvård och deras barn ska ha rätt
att gå i skolan, eftersom båda dessa saker betraktas som
grundläggande mänskliga rättigheter. I praktiken kan detta
dock vara svårt att ordna. Eftersom de ﬂesta olagliga
invandrare inte betalat några socialförsäkringsavgifter är
det dessutom bara ett fåtal som har rätt till förmåner som
pensioner, arbetslöshetsersättning eller barnbidrag, även om
en viss grundläggande hjälp ges i många länder, i form av
t.ex. mat, kläder eller bostad.

Vem fattar beslut?
Invandringspolitiken hanteras på ett antal nivåer, eftersom
invandring är en global företeelse med konsekvenser för
EU som helhet, enskilda medlemsstater, regioner och
lokalsamhällen.
På internationell nivå ﬁnns det ett omfattande ramverk av
fördrag och internationella lagar som styr migranters rättigheter.
På europeisk nivå arbetar även EU:s medlemsstater för att
skapa ett gemensamt regelverk för invandring.
EU-ledarna enades 1999 om att upprätta vad de kallade ett
område med ”frihet, säkerhet och rättvisa”, och EU gavs nya
befogenheter på ett antal områden, bl.a. invandring, asylpolitik
och gränskontroll. Tre medlemsstater – Storbritannien, Irland
och Danmark – har dock förbehållit sig rätten till undantag
från all EU-lagstiftning på dessa områden.
EU-ledarna kom också överens om att samordna sin
nationella politik i fråga om laglig invandring, med slutmålet
att skapa en gemensam ordning för alla migranter som vill
komma in i unionen.
Men EU:s roll begränsar sig i dag till att fastställa
grundläggande regler om villkoren för inresa och uppehälle för
migranter: de nationella regeringarna kontrollerar fortfarande
sina invandringssystem till fullo och beslutar hur många och
vilka slags invandrare deras land ska ta emot, vilka som ska
beviljas arbets- och uppehållstillstånd osv.
Ett av de främsta argumenten för att ge EU en tyngre roll på
detta område är den princip om fri rörlighet som fastställs i
fördragen om EU:s roll och befogenheter och som innebär
att EU-medborgarna har rätt att bo och arbeta var som helst
i EU. Avskaffandet av gränskontroller mellan de ﬂesta EUländer har också betydelse i detta sammanhang.

Detta har lett till oro för att invandrare, när de väl kommit in
i unionen, skulle kunna dra fördel av frånvaron av kontroller
vid de ﬂesta av EU:s inre gränser och förﬂytta sig utan
tillstånd. Det innebär också att beslut som fattas i ett land om
hur många invandrare som ska släppas in och hur olagliga
invandrare som redan bor och arbetar i landet ska hanteras
skulle kunna få konsekvenser även för andra medlemsstater.
(Vissa hävdar att lagliga invandrare bör ges rätt till fri rörlighet
inom EU, eftersom det då skulle bli lättare att anpassa utbudet
av tillgängliga arbetstagare till arbetsgivarnas behov.)
Allt detta har motiverat EU:s regeringar att samarbeta
närmare när det gäller gränsförvaltning och införande av
grundläggande regler för den lagliga invandringen, utan att
försöka utforma en enda politik som passar alla eftersom
medlemsstaterna skiljer sig åt i fråga om ekonomisk situation,
behovet av arbetskraft utifrån, beﬁntlig invandrarbefolkning
osv.
Det ﬁnns de som skulle vilja att EU ﬁck en ännu större roll i
invandringspolitiken, medan andra vill att EU:s befogenheter
ska minskas avsevärt.
Somliga ifrågasätter att EU över huvud taget behöver en
gemensam invandringspolitik och hävdar att detta är en fråga
som helt bör överlåtas till de enskilda medlemsstaterna. De
menar att det är de nationella regeringarnas grundläggande
rättighet att besluta vem som ska släppas in i landet och hur
många invandrare deras ekonomi behöver, om landet skulle
vinna eller förlora på en större befolkningsmässig mångfald
och om de har råd att betala för de ytterligare offentliga
tjänster som en växande invandrarbefolkning kräver.
EU:s nuvarande befogenheter på invandringspolitikens
område kan delas in i två kategorier:

Laglig invandring
EU-åtgärder som gäller laglig invandring måste antas
enhälligt av alla 27 medlemsstater. Europaparlamentet ska
rådfrågas om föreslagna nya åtgärder, men dess yttrande är
inte bindande.
På de ﬂesta av EU:s politikområden har Europeiska
kommissionen ensamrätt att föreslå ny EU-lagstiftning.
Avsikten med detta är att se till att nya åtgärder föreslås endast
om de tjänar hela EU:s intresse och inte bara gynnar ett visst
land eller en grupp av länder. Eftersom invandringspolitiken
är en mycket känslig fråga delar dock kommissionen sin rätt
att lägga fram nya förslag på detta område med de nationella
regeringarna, vilket betyder att antingen kommissionen eller
en medlemsstat kan lägga fram ett förslag.
EU:s handlingsutrymme på det här området är också
begränsat, såsom beskrivs ovan, eftersom de enskilda
medlemsstaterna fortfarande bestämmer vem som ska ha
rätt att resa in, bo och arbeta i deras land, t.ex. genom
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I vissa länder har även regionerna befogenhet att besluta om
reglerna för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd (t.ex.
i Belgien, Tyskland och Spanien).
Lissabonfördraget, som innebär att EU:s beslutsförfaranden
reformeras, innehåller ändringar av sättet att fatta beslut
om politiken för laglig invandring. Enligt Lissabonfördraget
ska ﬂer beslut fattas av medlemsstaterna (i rådet) genom
majoritetsomröstning, och det gällande kravet på att alla 27
länder enhälligt ska anta alla nya förslag försvinner. Dessutom
måste Europaparlamentet godkänna förslaget för att det ska
bli lag, och Europeiska kommissionen ska ensam få rätt att
lägga fram förslag till ny EU-lagstiftning på många områden
med anknytning till invandring.

A deliberative polity-making project

• kvotsystem där en gräns sätts för det sammanlagda antal
invandrare som kan släppas in ett visst år, ett beslut som
främst grundas på hur många nya invandrare landet vill ha
totalt sett och inte på att speciﬁka ekonomiska behov ska
tillgodoses (t.ex. i Österrike, Italien och Portugal), eller
• poängsystem, som är inriktade på att locka till sig
migrerande arbetstagare med de kunskaper som behövs
för att tillsätta lediga tjänster genom att identiﬁera vilka
färdigheter som behövs och sedan bedöma ansökningar
om uppehålls- och arbetstillstånd med utgångspunkt i om
de uppfyller dessa behov (t.ex. i Storbritannien).

Lissabonfördragets kritiker säger att fördragets bestämmelser
innebär att EU får alltför stor makt i en fråga som bör vara
nationell.
Men även om Lissabonfördraget till sist träder i kraft innebär
medlemsstaternas olika inställningar och frågans politiska
känslighet att det fortfarande kommer att gå långsamt att nå
fram till en gemensam invandringspolitik.
Olikheterna förklaras delvis av medlemsstaternas tidigare
erfarenheter av invandring. Somliga har sedan länge
välkomnat migrerande arbetstagare, medan andra fram till
nyligen betraktat sig som länder utan invandring eftersom
invandrare (åtminstone till en början) endast tagits emot
på tillfällig basis. De central- och östeuropeiska länderna
har ännu inte heller upplevt invandring i någon betydande
omfattning eftersom deras ekonomiska utvecklingsnivå är
lägre.
Även om alla EU-länder upplever en liknande befolkningsutveckling varierar dessutom förändringarnas storlek, omfattning och hastighet avsevärt, liksom de åtgärder som vidtas
för att hantera dem.

De som stöder förändringarna menar att det gällande kravet på
enhälliga beslut om förslag till nya lagar och den begränsade
rollen för kommissionen och parlamentet på detta område
står i vägen för utvecklingen av en gemensam europeisk
hållning. De hävdar också att det minskar regeringarnas
demokratiska ansvar för de beslut de fattar på EU-nivå.
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Tabell 11 : Vad bör EU göra för att hantera laglig invandring2 ?
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Nollinvandring – förhindra att ﬂer
invandrare kommer till EU

• Ökande arbetslöshet innebär att
EU inte behöver ﬂer migrerande
arbetstagare: de jobb som
ﬁnns bör ges till landets egna
medborgare
• Utbildning av ”nationella”
arbetstagare så att de får
nya färdigheter kommer
att räcka för att åtgärda
”kompetensunderskottet” och
tillsätta lediga tjänster
• Stoppad invandring skulle ge
bättre offentliga tjänster som
bostäder och sjukvård, i och med
att de ytterligare bördor som ﬂer
migrerande arbetstagare innebär
skulle minska
• Invandrarna skapar alltmer
fragmenterade samhällen och
äventyrar den ”europeiska”
livsstilen eftersom de kommer
från länder med andra historiska,
kulturella och religiösa traditioner

• EU:s gränser kan aldrig göras helt
”vattentäta”
• Det skulle bli mycket dyrt att införa
de gränskontroller som behövs för
att hindra att människor reser in i EU
olagligt
• Att hindra ﬂer invandrare från att
komma till EU löser inte de problem
som orsakas av befolkningsförändringarna i EU, som kommer att leda
till att det ﬁnns alltför få arbetstagare
för att tillsätta alla lediga tjänster
och därmed till att den ekonomiska
tillväxten hämmas
• Utbildning av de egna medborgarna
kommer inte att räcka för att åtgärda
”kompetensunderskottet” i EU,
särskilt för att komma tillrätta med
personalbrist i sektorn för offentliga
tjänster (t.ex. sjukvård)
• För att se till att inga invandrare
kommer in i landet skulle det krävas
ytterligare administrativa kontroller av
både EU-medborgare och medborgare från andra länder
• En invandringsﬁentlig politik ger
upphov till negativa uppfattningar om
invandrare som ett ”hot” mot samhället
• En mer blandad, skiftande befolkning
är en tillgång för samhället

Kvotsystem som bygger på
fastställande av en absolut
gräns för det totala antalet
migrerande arbetstagare som
släpps in i ett land varje år. Det
kan också åstadkommas genom
partnerskap i form av bilaterala
och multilaterala avtal med andra
länder om försörjning med de extra
arbetstagare ett land behöver.

• Detta minskar konsekvenserna
för ekonomin av befolkningsförändringarna i EU, genom att den
totala arbetskraft som arbetsgivarna har tillgång till blir större
• Det innebär att det berörda
landets behov av både hög- och
lågkvaliﬁcerad arbetskraft tillgodoses
• Systemet fungerar enligt en ”först
till kvarn”-princip och leder inte
till diskriminering på grund av
utbildning, färdigheter eller andra
faktorer
• Det ger regeringar möjlighet till
bättre planering av offentliga
tjänster, eftersom de vet exakt
hur många extra arbetstagare de
måste sörja för
• Det begränsar risken för alltmer
fragmenterade samhällen som
äventyrar den ”europeiska” livsstilen, genom strikta gränser för
hur många invandrare som kan
släppas in

• Kvoter är ett trubbigt instrument:
det är svårt att fastställa kvotnivåer
som motsvarar landets behov och
snabbt kan anpassas till ändrade
ekonomiska förhållanden
• De migrerande arbetstagare som
kommer till ett land inom ramen
för detta system kanske inte har
de färdigheter som motsvarar
arbetsgivarnas speciﬁka behov av
vissa slags arbetstagare
• Det tillgodoser inte det särskilda
behovet av högkvaliﬁcerade
arbetstagare i vissa sektorer för att
ge EU en konkurrensfördel

1

2

I tabellerna nedan anges de alternativ som framförts – och argumenten från anhängare av och motståndare till dessa alternativ – i den offentliga debatten om
de frågor som behandlas ovan. Det görs inte någon värdering av beläggen för eller mot dessa argument, utan syftet är bara att sammanfatta vad politiker,
kampanjmakare och experter anför för eller mot vissa synsätt.
EU:s medlemsstater använder ofta en kombination av de politiska alternativ som anges nedan, beroende på det politiska och ekonomiska läget i landet. Inga
medlemsstater har valt att antingen stoppa invandring helt och hållet eller att släppa den helt fri, men vissa politiska partier i Europa vill ha nollinvandring och
en del länder (t.ex. Sverige) har gått mot en efterfrågestyrd i stället för en kontrollerad strategi.
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Argument för

Argument mot

Utvald invandring (statligt styrd)
med hjälp av ett poängsystem för
att avgöra vem som får komma
in i landet med utgångspunkt i
utbildning, språk, ålder och andra
faktorer

• Det ger länder möjlighet
att ”välja” vilket slags
invandrare de behöver för
att åtgärda arbetskrafts- och
kompetensunderskott till följd av
befolkningsförändringar i EU
• Det ger länder möjlighet att
välja de invandrare som de
tror kommer att bli ”goda”
medborgare och kommer att
bidra till ekonomin
• Det underlättar för regeringar att
tillhandahålla tillräckliga offentliga
tjänster, t.ex. bostäder, sjukhus
m.m., eftersom de vet hur många
extra arbetstagare de måste
sörja för
• Det gör det lättare att
tillhandahålla offentliga tjänster
för hela befolkningen, eftersom
regeringarna kan välja de
migrerande arbetstagare som
verkligen behövs för att åtgärda
personalbristen i dessa sektorer

• Detta innebär en administrativ
börda för regeringarna i form
av bedömning av potentiella
invandrares färdigheter m.m. och
poängsättning av dem
• Det är svårt att snabbt avgöra vilka
färdigheter ett land behöver vid en
viss tidpunkt och att ta hänsyn till
förändringar i ekonomin som kan
leda till att behoven ändras
• Det kan skapa bristande
överensstämmelse mellan
antalet och typen av migrerande
arbetstagare som behövs och
utbudet av sådana arbetstagare,
vilket innebär att regeringar
kan släppa in arbetstagare som
arbetsgivarna inte längre behöver
och tvärtom
• Det tillgodoser inte behovet av
lågkvaliﬁcerade arbetstagare (dit
de ﬂesta invandrare hör i dag) för
att åtgärda brister i vissa sektorer

Utvald invandring (arbetsgivarstyrd)
som ger företag möjlighet att
avgöra vilka arbetstagare de
behöver och när, med inriktning
på dem som har färdigheter som
saknas i EU (t.ex. sjukvård, teknik)

• Det bidrar till att säkra att de
invandrare som släpps in tillgodoser ekonomins behov, eftersom
arbetsgivarna vet bäst vilka slags
arbetstagare de behöver och var
det ﬁnns brister och kompetensunderskott
• Det innebär att arbetsgivare kan
”importera” de färdigheter de behöver utan att EU-medborgarnas
arbeten äventyras
• Det minskar problemen med
integration, språkkunskaper
osv. eftersom högkvaliﬁcerade
arbetstagare i allmänhet upplevs
ha lättare att anpassa sig till sitt
”värdsamhälle”
• Det är lättare att administrera än
vissa andra system

• Det innebär att regeringarna har
mindre kontroll över vem som
kommer in i landet
• Det riskerar att lägga en mycket
större börda på de offentliga
tjänsterna eftersom det kan leda
till ett stort inﬂöde av migrerande
arbetstagare
• Det ökar kostnaden för
tillhandahållande av offentliga
tjänster, och det blir skattebetalarna
– inte de företag som drar nytta av
de nya arbetstagarna – som får
betala räkningen
• Arbetsgivarna kan välja att anställa
billigare migrerande arbetstagare
för att sänka kostnaderna,
vilket innebär att de allmänna
lönenivåerna sjunker och EUmedborgare berövas arbetstillfällen

A deliberative polity-making project

Politiskt alternativ
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Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Fri invandring: inga restriktioner
ﬁnns för hur många och vilket
slags migrerande arbetstagare
som släpps in, utan marknaden får
avgöra genom att alla som kan hitta
ett arbete släpps in

• Det är billigare att genomföra
än andra system eftersom
visumkontrollerna kan avskaffas
• Det förbättrar ett lands
konkurrenskraft eftersom det
ger en bättre överensstämmelse
mellan arbetskraftsutbudet och
arbetsgivarnas behov
• Arbetsgivare kan rekrytera
arbetstagare var som helst på
den globala arbetsmarknaden för
att enkelt tillsätta lediga tjänster,
förutsatt att det ﬁnns mekanismer
för detta
• Den högre kostnaden för
offentliga tjänster för ﬂer
migrerande arbetstagare
kompenseras med de skatter de
betalar
• Det minskar de globala
orättvisorna genom att alla som
vill får möjlighet att komma till EU
för att arbeta

• Migrerande arbetstagare skulle ”ta”
jobben från EU-medborgare genom
att erbjuda sina tjänster till ett lägre
pris, gå med på mycket längre
arbetstider osv.
• Det kan också leda till lägre löner
och sämre arbetsförhållanden för
alla, eftersom billig ”importerad”
arbetskraft pressar ned lönerna
generellt sett
• Arbetsgivare kan missbruka
systemet och kränka
arbetstagarnas rättigheter
• Regeringarna har ingen kontroll
över befolkningens totala storlek,
vilket gör det svårt att planera för
tillhandahållande av tillräckliga
offentliga tjänster och innebär en
stor och kostsam belastning på
dessa tjänster
• Det ökar kostnaderna för
offentliga tjänster för att sörja
för de tillkommande migrerande
arbetstagarna
• Det ökar de globala orättvisorna
eftersom det kan leda till
ökad ”kompetensﬂykt” från
utvecklingsländerna till EU
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Olaglig invandring och gränskontroll
EU:s medlemsstater behåller kontrollen över sina egna
gränser, men EU har infört ett antal instrument för att se till att
de rättar sig efter vissa grundregler, så att en viss konsekvens
säkras i medlemsstaternas hantering av olagliga invandrare.
Man gör nu snabba framsteg mot en gemensam politik i fråga
om olaglig invandring.
Ett av skälen till detta är att invandrare som väl kommit in i EU
kan röra sig ganska fritt eftersom passkontrollerna avskaffats
vid många av EU:s inre gränser. Medlemsstaterna har alltså
ett gemensamt intresse av starka ”yttre” gränser.
EU har därför getts större befogenheter när det gäller att
införa åtgärder som rör olaglig invandring och gränskontroll.
Det är också lättare att komma fram till beslut om nya
förslag på detta område, eftersom de kan fattas med
majoritetsomröstning och inte kräver alla 27 medlemsstaters
enhälliga godkännande. Europaparlamentet måste dock
godkänna all ny lagstiftning.
En särskilt kontroversiell fråga i det här sammanhanget är
det som kallas ansvarsfördelning – i vilken utsträckning EUländer som på grund av sitt geograﬁska läge tvingas hantera
ett mycket stort antal människor som försöker ta sig över
deras gränser olagligt bör få hjälp med detta av länder som
inte är utsatta för ett lika hårt tryck eller som inte har några
yttre EU-gränser.
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Tabell 2. Vad bör EU göra för att hantera olaglig invandring EU3?
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Starka gränser: bygga
murar och öka gräns- och
säkerhetskontrollerna för att hindra
olagliga invandrare från att komma
in i EU

• Det hindrar ﬂer invandrare från
att komma in i EU utan tillstånd
genom att passera gränserna
olagligt
• Det bidrar till att minska
den internationella
brottsligheten, eftersom hårda
gränskontroller också kan
motverka narkotikasmuggling,
människohandel osv.
• Det ger regeringar möjlighet
att få en mycket tydligare bild
av vem som reser in i landet
och utforma strategier för att
hantera det ytterligare behovet
av offentliga tjänster m.m.

• Det är dyrt att genomföra på grund
av den personal och utrustning som
behövs för ökade gränskontroller
etc.
• Det kan leda till att ﬂer människor
dör eftersom potentiella invandrare
tvingas ta farligare vägar till EU
• Det kan leda till ökad smuggling
och olaglig handel (och högre
priser) eftersom det blir svårare för
migranter att göra resan på egen
hand
• Det gör det mycket mindre bekvämt
att resa för EU-medborgare och
medborgare från andra länder,
eftersom de administrativa kontrollerna kan ta lång tid
• Medborgerliga friheter urholkas på
grund av de ökade gränskontrollerna
• Det innebär att man bortser från
den största gruppen av olagliga invandrare, nämligen de som stannar
kvar sedan deras visum löpt ut
• Det kan knappast någonsin bli 100
% effektivt eftersom vissa olagliga
invandrare säkert kommer att
”slinka igenom nätet”

Starka kontroller inom länderna
och vid in- och utresa: biometriska
ID-kort, ökade kontrollbefogenheter
för polisen och för tjänstemän
vid arbetsmarknads- och
invandringsmyndigheter, påföljder
för arbetsgivare som anställer
olagliga invandrare

• Det minskar antalet människor
som bor och arbetar olagligt i
ett land
• Det ger regeringarna möjlighet
att få en tydligare bild av vem
som ﬁnns i deras land vid en
viss tidpunkt
• Det kan vara ett sätt att
åtgärda och förhindra olagligt
gränsöverskridande och att
identiﬁera besökare som
stannar kvar sedan deras visum
löpt ut
• Det kan begränsa det olagliga
arbetet (även bland dem som
uppehåller sig lagligt i ett land
men inte har arbetstillstånd)
• Det bestraffar arbetsgivare
som nonchalerar reglerna
och kanske utnyttjar olagliga
arbetstagare

• Det är dyrt att genomföra, med
höga kostnader för utrustning
och personal (även om
utrustningskostnaden försvinner
när de nödvändiga systemen väl
installerats)
• Medborgerliga friheter urholkas i
och med att kontrollerna av EUmedborgare och medborgare från
andra länder ökar både när de
passerar EU:s gränser och inom
länderna
• Det ger upphov till
dataskyddsfrågor – exempelvis
tvingas resenärer att lämna mer
uppgifter om sig själva som sedan
kan användas i andra syften

3

Länderna använder normalt en kombination av de politiska alternativ som anges nedan för att hantera beﬁntliga olagliga invandrare och förhindra att ﬂer
kommer in i EU i dag och i framtiden. En nyckelfråga för EU:s medlemsstater är kostnaden: alla länder avsätter visserligen resurser för att kontrollera
gränserna, men vissa ägnar betydande resurser åt att hantera olagliga invandrare som redan lever i landet. Beslutet om en lämplig balans – och utgifternas
storlek – är i allmänhet beroende av den politiska debatten och allmänhetens inställning till olaglig invandring i respektive land.
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Argument för

Argument mot

Utveckla partnerskap med länder
utanför EU för att stärka deras
gränser och hindra människor från
att försöka ta sig in i EU olagligt

• Det kan minska behovet
av kostsamma program för
att skicka tillbaka olagliga
invandrare eller hålla kvar dem i
EU
• Det innebär att en stor del av
ansvaret för att identiﬁera och
hålla kvar potentiella olagliga
invandrare förs över till det
berörda landet utanför EU
• Stärkta nationella gränskontroller
vid resans början och slut
skapar ytterligare ett hinder som
potentiella olagliga invandrare
måste ta sig förbi

• Det kräver stort förtroende mellan
partnerländerna
• Partnerländerna kan ta EUländernas regeringar som
”gisslan” för att få mer pengar i
utbyte mot samarbete
• Rätten att lämna sitt hemland är
en internationellt erkänd mänsklig
rättighet
• Det ﬁnns inga garantier mot
korruption eller maktmissbruk i
partnerländerna, och migranternas
mänskliga rättigheter kan kränkas
• Hårdare gränskontroller i länder
utanför EU kan leda till att ﬂer
människor dör och till ökad
brottslighet, eftersom olagliga
invandrare ändå kommer att
försöka ta sig över gränserna
• Det innebär att en stor
administrativ börda ﬂyttas över på
länder med begränsade offentliga
medel

Utveckla partnerskap med länder
för att ta itu med de underliggande
orsakerna till migration – genom
att främja ekonomisk utveckling,
demokrati och rättstatsprincipen
och minska incitamenten att ﬂytta

• Det ger bättre
sysselsättningsmöjligheter,
inkomster och
arbetsförhållanden i
utvecklingsländerna
• Det bidrar till att förhindra
att människor ger sig ut på
riskabla resor till rikare länder,
och minskar därmed risken för
dödsfall
• På lång sikt kommer det att
minska de globala orättvisorna
– och EU har en moralisk
skyldighet att bidra till detta,
oavsett hur det påverkar
invandringen

• Det kräver stora utländska
investeringar och ett omfattande
utvecklingsbistånd för att göra
verklig skillnad
• Det kräver en stark, konsekvent
utrikespolitik i alla EU:s
medlemsstater, vilket är svårt att
samordna
• Det ﬁnns vissa belägg för att
utveckling ökar migrationsﬂödena
i stället för att minska dem,
eftersom ﬂer människor har råd att
resa och söka nya möjligheter

A deliberative polity-making project
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15

europolis_swed.indd 15

14/04/09 9:38:34

Tabell 3. Hanteringen av olagliga invandrare som redan ﬁnns i EU
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Kvarhållande och ”återvändande”:
ökade möjligheter att hålla kvar
olagliga invandrare för att skicka
hem dem snarast möjligt

• Det begränsar antalet olagliga
invandrare i ett land
• Det kan avskräcka människor
från att försöka ta sig till EU med
tanke på den ökade risken för
att hållas kvar under lång tid och
skickas hem
• Det begränsar den ”svarta
ekonomin”, där olagliga
invandrare får kontant lön av
arbetsgivare och inte betalar
skatt
• Det innebär att arbetsgivare
inte kan utnyttja olagliga
arbetstagare genom att betala
dem dåligt och neka dem
minimirättigheter, genom att
dessa arbetstagare försvinner
från arbetsmarknaden

• För att vara effektivt måste det
kombineras med strikta kontroller
av dem som reser in och runt i
ett land
• Det är dyrt och kan aldrig bli
100 % effektivt eftersom en del
olagliga invandrare inte kommer
att upptäckas
• Det innebär att olagliga invandrare
som redan vistas i ett land
inte kan beviljas amnesti och
användas för att åtgärda beﬁntliga
brister på arbetsmarknaden
• Det väcker
människorättsrelaterade frågor
om kvarhållande under lång tid av
olagliga invandrare (när de inte
kan skickas tillbaka omedelbart)
eller risken för att de skickas
tillbaka till farliga länder

Selektiva lagar för att ”legalisera”
olagliga invandrare som redan
vistas i ett land: ge dem rättslig
status från fall till fall, beroende
på om de har arbete/familj etc.
och sannolikt kommer att ligga
samhället till last genom att behöva
offentliga tjänster m.m.

• Det minskar antalet invandrare
som bor och arbetar olagligt i
ett land
• Det innebär en ﬂexibel
och relativt billig lösning
på problemet med olagliga
invandrare som redan vistas i ett
land
• Det ger regeringar möjlighet att
tillgodose arbetsmarknadens
krav vid en given tidpunkt
genom att legalisera de olagliga
invandrare som landet behöver
• Det garanterar att arbetsgivare
behandlar alla arbetstagare lika,
i stället för att utnyttja dem som
saknar rättslig status
• Det kan ge olagliga invandrare
som redan vistas i ett land
möjlighet till ”regularisering”,
så att de kan användas
för att åtgärda brister på
arbetsmarknaden eller
kompetensunderskott
• Det ökar statens inkomster
eftersom tidigare olagliga
migrerande arbetstagare börjar
betala skatt och i högre grad
kan bidra till ekonomin och
lokalsamhället

• Det skapar en dragningskraft för
olaglig invandring, eftersom det
kan uppmuntra ﬂer människor att
försöka ta sig in i ett land för att
bo och arbeta där utan tillstånd, i
förhoppning om att beviljas rättslig
status senare
• Det belönar olagligt beteende
genom att göra det möjligt för
olagliga invandrare att få rättslig
status och stanna kvar i det land
de valt
• Det belönar arbetsgivare som
anställt olagliga invandrare i och
med att de får stanna kvar
• Att låta tidigare olagliga
invandrare få rättslig status och
stanna kvar i ett land innebär en
ytterligare börda för offentliga
tjänster som bostäder och
sjukvård
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Masslegalisering: amnesti för
olagliga invandrare i ett land vid
en given tidpunkt, vilket ger dem
möjlighet att bo och arbeta lagligt
i landet

Argument för

Argument mot

• Det minskar antalet invandrare
som bor och arbetar olagligt i
ett land
• Det är billigt att genomföra
eftersom regeringarna inte
måste fatta beslut om enskilda
ansökningar om uppehålls- och
arbetstillstånd
• Det ger olagliga invandrare som
redan vistas i ett land möjlighet
till ”regularisering”, så att de
kan användas för att åtgärda
brister på arbetsmarknaden eller
kompetensunderskott
• Det ökar statens inkomster
eftersom ett stort antal
tidigare olagliga migrerande
arbetstagare börjar betala skatt
etc.

• Det kan uppmuntra ﬂer människor
att försöka ta sig in i ett land för att
bo och arbeta där utan tillstånd, i
förhoppning om att beviljas rättslig
status senare
• Det belönar olagligt beteende
genom att göra det möjligt för
olagliga invandrare att bli ”legaliserade” och stanna kvar i landet
• Det belönar arbetsgivare som
anställt olagliga invandrare genom
att de tillåts behålla anställda som
rekryterats olagligen
• Det minskar incitamenten för olagliga invandrare att samarbeta inom
frivilliga program för återvändande
• Staten har ingen kontroll över
antalet invandrare eftersom det
är svårt att slå fast hur många
olagliga invandrare som vistas i
ett land vid en viss tidpunkt och
bedöma hur många som kommer
att ansöka om rättslig status
• Det kan leda till ett hårt tryck på
offentliga tjänster eftersom det
är svårt att avgöra hur många
olagliga invandrare som skulle ”legaliseras” inom ett visst program

A deliberative polity-making project
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Vad har gjorts
så här långt?
Laglig invandring
EU upprättade 2005 en plan för ”ekonomisk invandring”
(dvs. när människor ﬂyttar mellan länder av arbetsrelaterade
skäl).
Planen innehöll förslag till ny EU-lagstiftning som skulle ge
alla migrerande arbetstagare från länder utanför EU rätt
att behandlas på samma sätt som nationella arbetstagare
i ”värdlandet” i fråga om t.ex. lön och anställningsvillkor.
Förhandlingar pågår fortfarande om detta.
Dessutom föreslogs införande av speciﬁk EU-lagstiftning om
villkoren för inresa, uppehälle och arbete i EU-länderna för
olika slags migrerande arbetstagare, t.ex. högkvaliﬁcerad
arbetskraft och säsongsarbetare.
EU har redan fattat beslut om gemensamma regler för ett
antal invandrargrupper, t.ex. familjemedlemmar som ansluter
sig till beﬁntliga invandrare, status som varaktigt bosatt
för dem som bott i en medlemsstat i fem år samt mindre
kategorier som studenter och forskare.
Ett system för att låta högkvaliﬁcerade invandrare komma in
i unionen – som kallas blåkortssystemet – är just nu föremål
för förhandlingar mellan EU-ländernas regeringar. Systemet
skulle ge arbetstagare i arbetsmarknadernas övre skikt större
rättigheter, t.ex. möjlighet att snabbare få hit sina anhöriga.
Vissa grundläggande villkor måste dock vara uppfyllda
för att arbetstagare ska kunna få ett blåkort: de måste ha
universitetsutbildning, ett anställningserbjudande med minst
ettårskontrakt och en lön som är en och en halv gång högre
än den genomsnittliga bruttolönen i landet de ﬂyttar till.
Blåkortsinnehavare får inte heller automatiskt rätt att arbeta
var som helst i EU, utan bara i det land som utfärdat kortet.
Europeiska kommissionen kommer under 2009 att föreslå
ﬂer åtgärder riktade mot vissa grupper av migrerande
arbetstagare, bl.a. säsongsarbetare och avlönade
praktikanter. Det kommer att handla om villkoren för att
släppa in dessa arbetstagare i EU, deras rättigheter medan
de bor här och villkoren för att anställa dem. När det gäller
t.ex. säsongsarbetare kan en gräns fastställas för hur länge
de får arbeta i EU, och de som tidigare arbetat i ett EU-land
kan få förmånlig behandling.
Inte heller dessa grundläggande regler kommer att ersätta de
nationella invandringssystemen i varje medlemsstat.
.
I en ny ”invandringspakt” som man enades om vid ett
EU-toppmöte i oktober 2008 åtog sig medlemsstaterna
uttryckligen att inrikta sig på att under kommande år locka till
sig högkvaliﬁcerade arbetstagare och andra med färdigheter

som det råder brist på i Europa, i enlighet med gällande
lagstiftning på nationell nivå och EU-nivå.

Olaglig invandring
För att förhindra att människor reser in i EU utan tillstånd har
unionen skapat ett antal mekanismer för gemensam övervakning av sina yttre gränser. Det handlar bl.a. om en gemensam
kodex för hantering av potentiella invandrare vid EU:s gränser och byrån Frontex, som övervakar gränserna.
Frontex har till uppgift att säkra det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna i fråga om gränsförvaltning, analys av
potentiella risker, hjälp till EU-länderna att utbilda nationella
gränskontrolltjänstemän och organisation av gemensamma
operationer för att skicka tillbaka olagliga invandrare till sina
hemländer.
Den andra nyckelfrågan i anslutning till olaglig invandring är
hur man ska hantera dem som redan uppehåller sig och arbetar olagligt i unionen.
EU-lagstiftning med grundläggande regler om villkoren för
hemsändande – det så kallade återvändandedirektivet – har
också antagits, och förhandlingar pågår om påföljder för arbetsgivare som anställer olagliga invandrare.
Beslut av vissa EU-regeringar om att bevilja amnesti (så kallad regularisering) till olagliga invandrare som redan lever i
deras länder, så att de kan ansöka om laglig rätt att stanna
kvar, bo och arbeta där, har lett till oro för kontrollen av migrationsﬂödet.
De som stöder sådan amnesti menar att EU:s ekonomi behöver dessa arbetstagare för att komma tillrätta med arbetskraftsunderskotten, och att det därför är vettigt att ta dem från
den ”svarta ekonomin” så att de börjar betala skatt och arbetsgivarna inte kan utnyttja deras olagliga status genom att
t.ex. betala dem mindre än minimilönen.
Kritikerna hävdar att amnestin bara kommer att innebära en
belöning för olagliga handlingar och att den kan få ﬂer invandrare att försöka ta sig in i EU utan tillstånd i jakt på ett
bättre liv, med hopp om att någon gång i framtiden bli legaliserade och få ofﬁciellt tillstånd att stanna kvar.
För att bemöta denna oro har ett system för ömsesidig information inrättats, enligt vilket EU-ländernas regeringar är
skyldiga att underrätta Europeiska kommissionen om alla
förändringar av invandrings- och asylpolitiken (t.ex. amnesti)
som de tror kan få konsekvenser för andra medlemsstater.
Enligt den nya invandringspakt som EU enades om 2008 ska
medlemsstaterna inte längre organisera ”massamnestier” (eller regulariseringar), även om de fortfarande får ”legalisera”
invandrare i enskilda fall. Pakten är inte rättsligt bindande
men har stor politisk betydelse eftersom EU-ländernas regeringar har förbundit sig att hålla sig till den.
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Migrationstrenderna
hänger
nära
samman
med
globaliseringen. Ländernas ekonomier blir i allt högre grad
förbundna med varandra genom den ökande världshandeln,
och klyftan mellan rika och fattiga länder världen över växer.
Många av dem som migrerar till EU skulle inte göra det om det
fanns möjlighet att arbeta och försörja sig i deras hemländer.
Det har fått makthavarna att titta närmare på hur de kan bidra
till att göra migration till ett val snarare än en nödvändighet.
På internationell nivå har detta resulterat i ett årligt forum
– det globala forumet för migration och utveckling – som
samlar över 160 regeringar och icke-statliga organisationer
för diskussion om de många frågor som berörs.
På EU-nivå har regeringarna kommit överens om en ny
strategi – den övergripande strategin för migration – som
framför allt gäller förbättrade förbindelser med länder utanför
EU för att underlätta migrationshanteringen.
De ﬂesta insatserna på detta område har hittills gällt EU:s
grannländer. Unionen erbjuder enklare och billigare tillgång
till visum för medborgare från de länderna och ﬁnansiering av
gränskontroller i utbyte mot stöd i arbetet med att förhindra
olaglig invandring. Det sker med hjälp av ”återtagandeavtal”,
som innebär att grannländer går med på att ta tillbaka olagliga
invandrare som passerar deras territorium på sin väg till EU.

A deliberative polity-making project

Invandringen
och EU:s utrikes-,
utvecklingsoch handelspolitik

Unionen använder sig dessutom av en kombination av
bistånds- och handelspolitik för att bidra till ekonomisk
utveckling i fattigare länder och förbättra levnadsstandarden,
vilket bl.a. syftar till att minska människors incitament att
utvandra. EU och dess medlemsstater ger mer än 30
miljarder euro om året i bistånd till utvecklingsländerna.
Omkring 6 miljarder av denna summa går via Europeiska
kommissionen, och återstoden kommer direkt från de
nationella regeringarna.
För att stimulera den ekonomiska tillväxten i
utvecklingsländerna har EU också minskat eller avvecklat
tullarna och avskaffat kvoterna för större delen av sin import
från sådana länder. På så sätt blir det lättare för dem att
sälja de varor de producerar till EU-länderna och öka sina
inkomster.
Man har också tagit många initiativ inom ramen för den
”gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken”, en mekanism
för samordning av utrikespolitiken i EU:s 27 medlemsstater.
Beslut på detta område fattas av regeringarna, och Europeiska
kommissionen spelar bara en begränsad roll.
Inom ramen för denna politik inleds initiativ i form
av diplomatiska insatser för att åstadkomma fred i
konﬂiktområden, utsändning av observatörer till oroliga
områden och tillhandahållande av fredsbevarande styrkor.
Att bidra till att lösa konﬂikter och främja fred och stabilitet
ses som väsentligt för att minska antalet människor som ﬂyr
sina hemländer på jakt efter ett bättre, säkrare liv.

EU har nyligen börjat vidareutveckla denna strategi
genom att förhandla fram ”partnerskap för rörlighet” med
enskilda länder utanför EU för att täcka in alla aspekter av
migrationshanteringen. Partnerskapsavtalen undertecknas
kollektivt av EU och individuellt av de medlemsstater som så
önskar.
Många medlemsstater upprättar också egna enskilda avtal
med utvecklingsländer om hanteringen av migrationen från
dessa länder. Andra investerar i utvecklingsinitiativ med det
uttryckliga målet att ge invandrare som redan vistas i deras
land möjlighet att återvända hem.
Denna politik är inriktad på både olaglig och laglig invandring.
De sydliga EU-länderna fokuserar framför allt på att erbjuda
program för laglig invandring i utbyte mot samarbete i fråga
om gränskontroller för att förhindra olaglig invandring. På
längre sikt syftar utvecklingspolitiken till att förbättra de
ekonomiska möjligheterna på hemmaplan för att människor
ska bli mindre motiverade att ge sig av.
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III. Klimatförändring
Det råder nu allmän, om än inte universell, enighet om att
världens klimat förändras, med en ökning av de globala
temperaturerna och mer extrema väderförhållanden som
kan få allvarliga konsekvenser för vår planet. De allra ﬂesta
forskare är också eniga om att människan ligger bakom de
främsta orsakerna till denna förändring.
Frågan har därför ständigt hamnat högre upp på den
internationella dagordningen de senaste åren och fått
Europeiska unionen att fastställa ett antal ambitiösa mål för
att bidra till kampen mot klimatförändringen.
Det råder dock inte alls lika stor enighet om hur bördan i form
av de åtgärder som krävs ska fördelas – mellan rikare och
fattigare länder världen över, mellan EU-länderna och mellan
regeringarna, industrin och konsumenterna.
Den senaste tidens ﬁnanskris och den efterföljande
ekonomiska nedgången har också fått vissa att hävda att
unionen inte längre har råd att vidta de åtgärder som krävs
för att nå målen och att vi bör sänka målen – eller åtminstone
skjuta upp dem – för att undvika att skada EU:s ekonomi i
dessa svåra tider.
Andra gör gällande att både klimatförändringen och de
långsiktiga konsekvenserna av EU:s beroende av importerad
energi är alltför allvarliga för att det ska vara motiverat att
sänka ambitionerna. De menar också att det blir mycket dyrare
att skjuta upp åtgärderna nu och ta itu med konsekvenserna
senare, och att de förändringar som krävs blir mycket svårare
att genomföra ju längre vi väntar. Slutligen hävdar de att en
övergång till en ”grönare” ekonomi i EU kan bidra till ökad
ekonomisk tillväxt och skapa sysselsättning, samtidigt som
det hjälper EU att konkurrera på internationella marknader.
Många påpekar också att den ekonomiska nedgången i sig
även kan bidra till bekämpningen av klimatförändringen, i och
med att den minskade efterfrågan på varor i många delar av
världen leder till en minskning av sådan verksamhet som de
ﬂesta forskare ger skulden för temperaturökningen och de
mer extrema väderförhållandena. Det får somliga att hävda
att EU inte behöver ambitiösare mål nu, medan andra menar
att det ger EU ett större manöverutrymme att nå dem.
EU-ländernas regeringar enades i december 2008 om att
hålla fast vid målen, men en del människor förespråkar
fortfarande en mindre ambitiös hållning. Frågan kommer
säkert att aktualiseras igen i de kommande internationella
förhandlingarna om en ny global överenskommelse om
bekämpning av klimatförändring.
Debatten om klimatförändringen hänger också samman
med andra nyckelfrågor som EU står inför på miljö- och

energipolitikens område: hur säker Europas energiförsörjning
är (dvs. om EU-länderna är alltför beroende av importerad
energi generellt sett och/eller av importerad energi från ett
visst land eller en viss källa), hur man ska se till att EU:s
företag kan fortsätta att konkurrera med rivaliserande bolag
världen över i en globaliserad ekonomi och hur en hållbar
utveckling av ekonomin kan säkras.
Dessa frågor tas bara upp i detta material om de har
anknytning till klimatförändringsdebatten.

Problemets
omfattning
FN:s klimatpanel (ett mellanstatligt vetenskapligt organ som
inrättats för att ge objektiv information om klimatförändringen)
har förutsett att de globala temperaturerna kan komma att
stiga med mellan 1,1 och 6,4 °C under detta århundrade, på
grund av att allt större mängder växthusgaser – bl.a. koldioxid
och metan – släpps ut i atmosfären. Utsläppen bidrar till att
”stänga in” värme på jordytan, ett fenomen som brukar kallas
”växthuseffekten”.
De senaste årtiondena har forskarna registrerat kraftigt
ökade utsläpp av växthusgaser. I en rapport i maj 2007
drog FN-panelen slutsatsen att mänsklig verksamhet – t.ex.
förbränning av fossila bränslen som kol och olja (som står för
huvuddelen av koldioxidutsläppen), skogsskövling, transport,
bevattning och jordbruk – till stor del bär skulden för detta.
Det ﬁnns de som fortfarande betvivlar att planeten verkligen
blir varmare – och andra som håller med om att så är fallet men
ifrågasätter FN-panelens slutsats att det beror på mänsklig
verksamhet och menar att föränderliga väderförhållanden är
ett naturligt fenomen. Andra håller med om att temperaturerna
har stigit men säger att det är omöjligt att göra tillförlitliga
förutsägelser om framtida temperaturökningar och deras
konsekvenser.
De allra ﬂesta forskare menar dock att de vetenskapliga
bevisen är överväldigande och ställer sig bakom FN-panelens
slutsatser.
Panelen förutsåg att havsnivån troligen kommer att stiga med
18–59 cm och att vi med största sannolikhet kommer att få se
ﬂer extrema väderfenomen, t.ex. översvämningar, torka och
tropiska cykloner. I EU kommer vissa kustområden att vara
allvarligt hotade på grund av den stigande havsnivån, och det
kontinentala Europa kan räkna med ﬂer översvämningar.
Även om temperaturerna generellt sett kommer att stiga
kommer det sannolikt att bli vanligare med både extrem
värme och svår köld. Europas temperaturer förväntas stiga
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Infrastruktur
som
vägar,
telekomutrustning
och
energiinstallationer skadas redan nu under sådana extrema
väderförhållanden. Inom jordbruket leder mer oförutsägbara
klimatförhållanden till ett förändrat skördeutfall.
Det ﬁnns också farhågor för att EU-invånarnas hälsa kan
påverkas. Vid extrema temperaturer utsätts sårbara grupper,
t.ex. äldre, för risker (2003 års värmebölja kostade omkring
60 000 européer livet). Stigande temperaturer kan också föra
in nya sjukdomar i unionen. Myggens vandring norrut orsakar
redan ﬂera fall av malaria i delar av Sydeuropa.
Klimatförändringen förväntas dock få större konsekvenser för
världens fattigaste länder än för andra länder, och det av två
skäl. För det första på grund av deras geograﬁska läge, som
gör dem känsligare för översvämningar och torka. För det
andra därför att de saknar medel att betala för de åtgärder
som krävs för att ta itu med konsekvenserna.
Det har fått somliga att förutspå stora ökningar av
migrationsströmmen till EU, när ﬂer människor ﬂyr från
utvecklingsländer som drabbats av vatten- och matbrist till
följd av torka. EU har också uttryckt oro för en eventuell
ökning av konﬂikterna i utvecklingsländerna till följd av denna
brist.
Dessa förutsägelser görs mot bakgrund av allt intensivare
ekonomisk verksamhet och ett ökat energibehov världen
över, vilket har lett till en kraftig ökning av den globala
efterfrågan på fossila bränslen (olja, naturgas och kol), som
när de förbränns är en stor källa till växthusgaser.
EU importerar i dag 50 % av den energi man förbrukar (varav
90 % av sin olja och mer än 50 % av sin gas). Om ingenting
görs för att vända dagens utveckling förväntas denna siffra
stiga till 70 % under de kommande 20–30 åren.
Farhågorna ökar därmed för ”tryggheten” i EU:s
energiförsörjning, som kan vara känslig för yttre
”energichocker” (t.ex. kraftiga prisökningar) eller försämrade
förbindelser med stora leverantörer. Det kan leda till mycket
högre priser för importerad energi eller till och med avbrott i
försörjningen.
Många hävdar att de åtgärder som behövs för att bekämpa
klimatförändring också skulle bidra till att åtgärda detta
problem. De säger att utveckling av förnybar energi (energi
som genereras av naturliga källor som sol, vind och vatten,
som ständigt förnyas genom naturliga processer) och/eller
kärnenergi, kombinerat med ökad energieffektivitet, skulle
bidra till att minska EU:s beroende av importerad energi.
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så mycket att somrar som den 2003 (när maxtemperaturer på
35–40 °C upprepade gånger registrerades i juli och augusti i
de ﬂesta av Europas sydliga och centrala länder) kommer att
betraktas som ”normala” 2030.

Det internationella
sammanhanget
De ﬂesta regeringar håller med om att klimatförändringen bara
kan åtgärdas genom gemensamma internationella åtgärder.
Det har resulterat i en rad internationella överenskommelser
sedan 1979, med gemensamma mål och metoder för att
begränsa ökningen av växthusgasutsläppen och de globala
temperaturökningarna. Nästa stora internationella konferens
ska hållas i december 2009 i Köpenhamn, inom ramen för
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.
Syftet med mötet är att komma överens om ett ambitiöst
globalt klimatavtal för tiden efter 2013, som kan ersätta den
gällande internationella överenskommelsen (det så kallade
Kyotoprotokollet), som löper ut då. Ministrar och tjänstemän
från 189 länder väntas delta i denna konferens.
Det har aldrig varit lätt att nå sådana internationella
överenskommelser. Argumenten gäller problemets allvar och
hur stor del av bördan för att bekämpa det som bör bäras av
olika länder i olika skeden av sin ekonomiska utveckling.
Vid Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling
(Unced) 1992 enades man om att länderna hade ”gemensamt
men skilt ansvar”. Det betydde att industriländerna skulle bära
en större del av bördan för att bekämpa klimatförändringen
eftersom de låg bakom större delen av växthusgasutsläppen
så långt, och eftersom det krävs ekonomisk tillväxt i
utvecklingsländerna för att lindra fattigdomen. En del hävdar
att åtgärder för att begränsa utsläppen kan hindra tillväxt och
att det då kommer att ta längre tid att göra dessa länders
ekonomier mer energieffektiva och mindre beroende av
fossila bränslen.
Vid toppmötet enades man om en konvention om
klimatförändringar, som ledde fram till Kyotoprotokollet 1997.
Syftet var att stabilisera växthusgasutsläppen på en nivå
som skulle förhindra ”farlig inverkan” på klimatet, genom att
fastställa rättsligt bindande förpliktelser för industriländerna
om minskning av sex typer av växthusgasutsläpp.
Enligt Kyotoprotokollet förband sig världens rikaste länder att
göra mer än andra enligt principen om ”gemensamt men skilt
ansvar”. De lovade att minska utsläppen med i genomsnitt
omkring 5 % under 1990 års nivåer till 2012. De då 15 EUländerna åtog sig kollektivt att minska utsläppen med 8 %,
USA med 7 % och Japan med 6 %. I vissa fall ﬁck länder
tillåtelse att öka sina utsläpp, och ”tillväxtekonomier” som
Kina och Indien omfattades inte av målen.
Hittills har 183 länder plus EU ratiﬁcerat protokollet, bl.a.
Brasilien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. USA – som
fram till 2005 släppte ut mest växthusgaser per invånare –
vägrade dock att göra det, med hänvisning till protokollets
potentiella inverkan på den amerikanska ekonomin, osäkerhet
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beträffande de vetenskapliga bevisen för klimatförändringen
och avsaknaden av skyldigheter för andra stora ekonomier
som Kina och Indien att minska sina utsläpp.
År 2005 var växthusgasutsläppen i EU omkring 5 % lägre
än 1990 års nivåer, men de hade ökat med 15,8 % i Förenta
staterna, med 47 % i Kina och med 55 % i Indien, enligt FN:s
ramkonvention om klimatförändringar.

USA:s nye president Barack Obama har tillkännagett en
betydande ändring av den amerikanska politiken i denna
fråga. Han har förbundit sig att minska USA:s utsläpp till 1990
års nivåer senast 2020 och sedan med ytterligare 80 % till
2050, och både USA och EU har lovat att gå i spetsen för att
genomdriva ambitiösa globala mål i Köpenhamn.

Frågan har också fått större betydelse på den internationella
politiska dagordningen, i och med att bevisen för problemets
omfattning och sannolika konsekvenser blivit allt ﬂer. I juni
2007 enades ledarna för G8-gruppen av industriländer
(USA, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Italien,
Tyskland och Japan) om att de skulle ”sträva efter att
åtminstone halvera de globala koldioxidutsläppen till 2050”,
utan att närmare ange hur det skulle gå till.

Den ekonomiska nedgången föranleder dock somliga att
ifrågasätta om världsekonomin har råd med detta i nuläget.
En del hävdar att alla åtgärder är verkningslösa om inte
samtliga länder undertecknar det nya avtalet, oavsett
vilken deras ekonomiska utvecklingsnivå är. De påpekar att
tillväxtekonomiernas utsläpp snabbt överstiger utsläppen från
ekonomierna i väst. Kina är nu t.ex. det land i världen som
står för de största växthusgasutsläppen – 24 % av världens
totala utsläpp (även om dess utsläpp ”per person” fortfarande
är relativt små jämfört med EU och USA).

Det är mot denna bakgrund som det internationella samfundet
kommer att mötas i år igen i Köpenhamn för att försöka
komma fram till ett nytt avtal.

Utvecklingsländerna hävdar emellertid att den princip om
”gemensamt men skilt ansvar” som man enades om vid
Unced-konferensen bör vara grunden även för ett nytt avtal.

Vid FN:s Balikonferens om klimatförändringar 2007 och ett
uppföljningsmöte i Poznan 2008 kom deltagarna överens
om en färdplan, en tidtabell och åtgärder för att nå enighet
om en efterföljare till Kyotoprotokollet före utgången av
2009. De enades också om att inrätta en fond för att hjälpa
utsatta länder att hantera klimatförändringens konsekvenser
genom ﬁnansiering av konkreta projekt och program. Men
diskussionerna om exakt hur mycket hjälp som skulle
ges var häftiga, och detta blir sannolikt en nyckelfråga vid
Köpenhamnkonferensen.

Dessa argument hörs också i den europeiska debatten om hur
mycket EU bör göra. Vissa håller med om att världens rikare,
utvecklade nationer bör göra mer än andra länder, medan
andra menar att tuffa EU-åtgärder är meningslösa om de inte
motsvaras av liknande åtgärder på global nivå. De hänvisar
till en ny rapport från Europeiska miljöbyrån som visar att EU i
dag står för bara 10,5 % av de globala växthusgasutsläppen,
och att dess andel av de totala utsläppen förväntas minska
kraftigt när efterfrågan från gigantiska tillväxtekonomier som
Kina och Indien ökar.
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Table 4. Hvordan fordeler vi byrden på internationalt plan?
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

I alla internationella avtal om mål
måste alla länder världen över bidra
i lika hög grad för att nå målen

• Utvecklingsländernas
utsläpp ökar snabbare än
industriländernas, så de måste
göra lika mycket som alla andra
• Utan tuffa mål för Kina och
Indien, som har en snabb
tillväxt, kommer andra länders
insatser att bli meningslösa
• Det skulle minska risken för att
Europa förlorar konkurrenskraft
eftersom alla skulle drabbas av
samma kostnader
• Det skulle minska risken för
”koldioxidläckage” eftersom
länder utanför EU skulle tvingas
införa lika tuffa åtgärder

• Rikare länder har bidragit mer till
klimatförändringen än fattigare
och har alltså ett större ansvar att
agera
• Rikare länder har råd att göra mer
• Utvecklingsländer behöver en
snabbare ekonomisk tillväxt för
att minska klyftan mellan rika
och fattiga länder, så de bör inte
behöva göra lika mycket
• Utvecklingsländerna kommer
inte att vilja underteckna något
internationellt avtal som kräver
att de gör en lika stor insats,
på grund av deras behov av
ökad ekonomisk tillväxt och
fattigdomsminskning

I alla internationella avtal bör
världens rikare länder bära en
större del av bördan än fattigare
länder och utvecklingsländer

• Rikare länder har bidragit mer till
klimatförändringen än fattigare
och har alltså ett större ansvar
att agera
• Rikare länder har råd att göra
mer
• Utvecklingsländer behöver en
snabbare ekonomisk tillväxt för
att minska klyftan mellan rika
och fattiga länder, så de bör inte
behöva göra lika mycket
• Utvecklingsländerna kommer
inte att vilja underteckna något
internationellt avtal som kräver
att de gör en lika stor insats,
på grund av deras behov av
ökad ekonomisk tillväxt och
fattigdomsminskning

• Fattigare länders och
utvecklingsländers utsläpp ökar
snabbare än industriländernas, så
de måste göra lika mycket som
alla andra
• Utan tuffa mål för snabbväxande
ekonomier som Kina och Indien
kommer andra länders insatser
inte att bidra särskilt mycket till att
bekämpa problemet på lång sikt
• Vem som än bär den största
”skulden” för dagens problem
är det orättvist att ”straffa” vissa
länder mer än andra nu
• Rikare länder har drabbats
hårdare av ﬁnanskrisen och har
därför inte råd att göra mer nu
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Vem fattar beslut?
Eftersom klimatförändringen får konsekvenser världen över
men har en lokal inverkan som varierar avsevärt mellan
länder och regioner, hanteras den på global nivå, EU-nivå
samt nationell, regional och lokal nivå.

Den internationella nivån
På internationell nivå ﬁnns det ett omfattande ramverk av fördrag
och internationella lagar som styr klimatförändringsmålen.
Europeiska kommissionen förhandlar fram dessa avtal
på EU:s vägnar, med mandat från och i samråd med
medlemsstaternas regeringar (rådet). Rådet beslutar sedan
(i allmänhet med kvaliﬁcerad majoritet, även om enhällighet
krävs i vissa fall) om avtalet ska godkännas, efter samråd
med Europaparlamentet. Internationella överenskommelser
är bindande för de länder som ratiﬁcerar dem, men det ﬁnns
inga mekanismer för att ”straffa” dem om de inte fullgör sina
åtaganden.

EU-nivån
En av EU:s främsta uppgifter enligt de fördrag där dess roll
och befogenheter beskrivs är att säkra en hög skyddsnivå
och förbättra miljöns kvalitet. Fokus ligger på att vidta
förebyggande åtgärder på grundval av ”försiktighetsprincipen”,
att åtgärda skador på miljön och se till att förorenare betalar
för de skador de orsakar.
Europeiska kommissionen ansvarar för att föreslå
lagstiftning för att nå dessa mål, och denna lagstiftning antas
sedan gemensamt av rådet (i allmänhet med kvaliﬁcerad
majoritet, även om enhällighet fortfarande krävs i vissa
fall) och Europaparlamentet, genom en process som kallas
”medbeslutande”. Lissabonfördraget, som skulle innebära
förändringar av hur EU styrs, skulle ge EU större makt
(befogenheter) på detta område.
EU:s miljölagstiftning är rättsligt bindande för medlemsstaterna
och kan verkställas genom de europeiska domstolarna.

Medlemsstatsnivån
Enskilda medlemsstater får gå längre än EU:s mål genom
att behålla eller införa kraftfullare åtgärder, så länge de inte
strider mot gällande EU-lagstiftning och de principer som
beskrivs ovan. De ansvarar också för att besluta om den
lämpliga kombinationen av åtgärder för att nå de mål de
anslutit sig till på internationell nivå eller EU-nivå.
Alla dessa beslutsnivåer är förbundna med varandra. När det
gäller t.ex. minskade utsläpp av växthusgaser kan de som
undertecknat ett globalt avtal (EU och dess medlemsstater)
vara bundna av ett visst mål. Det kan leda till lagstiftning
på EU-nivå, som är bindande för alla medlemsstater,
om fastställande av nationella mål och införande av EU-

omfattande åtgärder för att nå dem. Regeringarna måste
sedan besluta vilka åtgärder som ska vidtas för att nå det
egna landets andel av det totala målet (eller gå ännu längre
om de vill). Lokala och regionala myndigheter deltar också i
genomförandet av dessa åtgärder i praktiken, och i vissa fall
sätter de upp egna mål.

EU-nivån
Vad har EU gjort hittills?
Den internationella metoden att fastställa juridiskt bindande
mål som länderna ska nå återspeglas i EU. EU sätter upp
gemensamma mål och beslutar sedan hur bördan när det
gäller att nå dem ska delas mellan de 27 medlemsstaterna –
och vilka åtgärder som krävs för att nå dem.
Som anges ovan har EU gjort framsteg mot att nå det mål
man anslöt sig till i Kyoto, men det återstår fortfarande en
del för att åstadkomma den utlovade minskningen på 8 % till
2012. Vissa medlemsstater verkar vara på väg att nå målet
(bl.a. Tyskland, Storbritannien och Sverige), medan andra
(t.ex. Italien, Spanien, Frankrike och Grekland) inte klarar
det.
Kritikerna hävdar också att EU måste göra mer för att
minska utsläppen på hemmaplan, i stället för att utnyttja
bestämmelser i Kyotoavtalet om att länder får fullgöra en
del av sina åtaganden genom att hjälpa till att betala för
projekt för utsläppsminskning i andra länder (t.ex. system
för förnybar energi i tredje världen). Anhängarna av denna
strategi betonar dock att målet är att minska de globala
utsläppen, och de säger att alla åtgärder som bidrar till detta
är välkomna.
Andra menar att de utsläppsminskningar som hittills
åstadkommits i EU har varit en ”biprodukt” av andra
utvecklingar – t.ex. den östtyska ekonomins sammanbrott
och Storbritanniens beslut att övergå från kol till gas
för elproduktion – snarare än ett resultat av ett verkligt
engagemang för att bekämpa klimatförändring. Det innebär,
menar man, att mycket mer kan göras.
EU har infört ett antal åtgärder för att nå Kyotomålen och de
ambitiösa mål man därefter satt upp.
En av de viktigaste är EU:s system för utsläppshandel, som
huvudsakligen omfattar ”tung” industri (stål och cement) och
elproduktion och vars syfte är att skapa incitament för företag
att minska sina utsläpp (systemet beskrivs närmare nedan).
Andra åtgärder har gällt främjande av produktion och
användning av förnybar energi genom exempelvis lagar med
bindande mål som medlemsstaterna ska nå, ﬁnansiering
av system för förnybar energi och åtgärder för att förbättra
energieffektiviteten i allt från elektriska apparater till
byggnader, begränsa koldioxidutsläppen från bilar m.m.
(vissa av dessa åtgärder har dock ännu inte genomförts).
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Hvad har EU lovet at gøre i fremtiden?
I mars 2007 åtog sig EU att minska sina växthusgasutsläpp
med minst 20 % till 2020 (jämfört med 1990 års nivåer) och
med 30 % om övriga industriländer går med på att göra
jämförbara minskningar inom ramen för ett nytt globalt avtal.
Man lovade också att göra Europa till en energieffektiv,
koldioxidsnål ekonomi, där energi används effektivare och
man är mindre beroende av energikällor som skadar miljön.
För att förstärka dessa åtaganden satte EU-ledarna upp
ytterligare tre mål som ska nås till 2020:
• En minskning av energiförbrukningen med 20 % ”jämfört
med den väntade utvecklingen”.
• En ökning av den förnybara energins andel av den totala
energiförbrukningen till 20 %.
• En ökning av andelen förnybar energi i transportsektorn,
t.ex. bensin och diesel från ”hållbart producerade”
biobränslen, till 10 %.
I januari 2008 föreslog Europeiska kommissionen ett
åtgärdspaket med syftet att nå dessa mål. Här ingick förslag
om hur bördan ska fördelas mellan EU:s medlemsstater, ny
lagstiftning om förnybar energi, utökad räckvidd för systemet
för utsläppshandel, åtgärder för att se till att sektorer utanför
systemet bidrar till att minska utsläppen samt planer för att
främja teknik för ”avskiljning och lagring av koldioxid” (det
handlar om att ”avskilja” koldioxidutsläpp från kraftverk
och lagra dem i marken i stället för att släppa ut dem i
atmosfären).
Vid ett toppmöte i december 2008 enades EU-ledarna
om att hålla fast vid 2007 års mål. Dessutom nåddes
en överenskommelse om dessa förslag, men först efter
betydande ändringar av den ursprungliga planen som gick ut
på att 1) minska de befarade konsekvenserna av de föreslagna
åtgärderna för den tunga industrins konkurrenskraft, 2)
upprätta en ”solidaritetsfond” för att hjälpa EU:s nyare
medlemsstater att genomföra paketet, 3) ge dem längre
tid för att anpassa sig. Enligt planen ska EU-ﬁnansiering
även i fortsättningen gå till projekt för utsläppsminskning i
utvecklingsländer, för att nå en del av målen.
Allt detta har fått somliga att ifrågasätta om EU står fast
vid sina åtaganden att göra vad som krävs för att nå de
långsiktiga målen.
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Tabell 5. Hur långt ska EU gå?
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Inte göra någonting och dra sig ur
gällande internationella åtaganden
om att nå överenskomna mål för att
bekämpa klimatförändring

• Det skulle inte kosta EU
någonting på kort sikt
• Den ekonomiska nedgången
kommer att minska Europas
totala energiförbrukning och
därmed minska utsläppen utan
ytterligare åtgärder
• Om inte andra fullgör sina
internationella åtaganden, varför
ska då EU göra det?
• Om det bara är EU som
agerar kommer det inte att
ha någon större inverkan på
klimatförändringsproblemet,
eftersom dess andel av de
globala utsläppen blir allt mindre
• Det skulle ge industrin
ﬂexibilitet i anpassningen
till klimatförändringens
konsekvenser eftersom den
själv skulle få bestämma hur
mycket eller lite som ska göras
• Konsumenterna kan
själva avgöra om och
hur de vill förändra sitt
beteende för att minska
konsumtionen eller investera i
energieffektivitetsåtgärder som
att isolera sina hem

• De långsiktiga kostnaderna för
anpassning till klimatförändringen
kommer att öka om insatserna
skjuts upp eller helt överges
• Den ekonomiska nedgången
kommer att minska EU:s totala
energiförbrukning och begränsa
utsläppen, så EU kan göra mer än
man redan lovat i internationella
avtal
• EU:s trovärdighet skulle allvarligt
undergrävas om man tog tillbaka
de löften man redan gett
• Övriga världen, inklusive de
länder där utsläppen ökar
snabbast, kanske skulle göra
detsamma, med potentiellt
katastrofala konsekvenser för
planeten
• Industrins effektivitet kommer att
minska om den inte anpassar
sig till klimatförändringens
konsekvenser
• EU kommer att förlora den
konkurrensfördel man har i dag
när det gäller produktion av ”ren”
teknik som kan exporteras till
övriga världen

Rätta sig efter gällande
internationella åtaganden men inte
gå längre än så

• EU gör redan tillräckligt för att
bekämpa problemet
• Det skulle minska kostnaden,
åtminstone på kort sikt, för de
åtgärder som behövs för att
bekämpa klimatförändringen
• Det är inte troligt att ett nytt
internationellt avtal med mer
ambitiösa mål kommer att nås,
och varför ska EU göra mer än
andra?
• EU har inte råd att göra mer
under den rådande ekonomiska
nedgången
• Den ekonomiska nedgången
kommer att minska EU:s totala
energiförbrukning och därmed
minska utsläppen utan att mer
ambitiösa mål sätts upp

• De åtaganden som gjorts hittills
är otillräckliga med tanke på
problemets omfattning
• Om inte tuffare åtgärder
vidtas nu blir det dyrare att ta
itu med konsekvenserna av
klimatförändringen och förhindra
större skada på planeten senare
• EU måste visa ledarskap för
att uppmuntra andra länder där
utsläppen ökar snabbt att göra
mer
• Den ekonomiska nedgången
kommer att minska EU:s totala
energiförbrukning och därmed
begränsa utsläppen, så EU kan
göra mer än man redan lovat i
internationella avtal
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Argument för

Argument mot

Gå längre än gällande mål i EU
endast om övriga världen följer
efter

• Det skulle innebära att EU
slipper bära en ”orättvis” del av
bördan (varför ska vi göra mer
om inte andra gör det?)
• På grund av kostnaden
för att genomföra
klimatförändringsåtgärder
riskerar EU på kort sikt att förlora
konkurrenskraft om man gör mer
än andra, och det kan leda till att
arbetstillfällen går förlorade
• Ytterligare bördor för EU:s
industri skulle orsaka särskilda
problem under den rådande
ekonomiska nedgången

• Som några av världens
största ekonomier har EU:s
medlemsstater bidragit avsevärt
till dagens problem och har därför
ett ”historiskt” ansvar att agera,
oavsett vad andra gör
• EU släpper fortfarande ut stora
mängder växthusgaser
• De gällande målen är otillräckliga
för att åtgärda problemet
• Det är inte troligt att ett nytt, mer
ambitiöst internationellt avtal
kommer till stånd om inte någon
tar initiativet

Sätta upp mer ambitiösa mål i EU,
oavsett vad andra länder gör

• Som några av världens
största ekonomier har EU:s
medlemsstater bidragit avsevärt
till dagens problem och har ett
”historiskt” ansvar att agera,
oavsett vad andra gör
• EU släpper fortfarande ut stora
mängder växthusgaser
• EU:s medlemsstater är relativt
rika och har råd att göra mer än
många andra länder i världen
• EU:s ekonomi är redan högt
utvecklad och behöver därför
inte växa lika snabbt som
utvecklingsländernas, som
behöver högre utsläppsnivåer
för att nå ekonomisk tillväxt och
minska fattigdomen
• Övergång till en koldioxidsnål
ekonomi kommer att
främja innovation, ge
ökade investeringar, skapa
sysselsättning och ge EU
möjlighet att vinna på att
utveckla ”ren” teknik och
exportera den över hela världen
• Den ekonomiska nedgången
kommer att leda till minskad
energiförbrukning och därmed
mindre utsläpp, vilket gör
det lättare för EU att nå mer
ambitiösa mål
• Någon måste ta initiativet för
att uppmuntra andra länder att
ansluta sig till mer ambitiösa
globala mål

• EU skulle få bära en orättvis
del av bördan för att ta itu med
klimatförändringsproblemet
• Alla EU:s medlemsstater är inte
rika, och detta skulle innebära
en orättvis börda för de mindre
utvecklade ekonomierna
• På kort sikt skulle EU bli mindre
konkurrenskraftigt på globala
marknader på grund av kostnaden
för klimatförändringsåtgärder,
vilket skulle leda till färre
arbetstillfällen
• Om EU gör mer oavsett vad andra
beslutar sig för att göra skulle
det hindra andra länder från att
ansluta sig till tuffare åtaganden
• Om energiintensiva industrier
ﬂyttar till länder utanför EU där
lagstiftningen inte är lika sträng
och det kostar mindre att förorena
ökar risken för ”koldioxidläckage”
Det kan leda till färre
arbetstillfällen i EU och innebära
att det inte sker någon minskning
av de globala utsläppen
• Under den rådande ekonomiska
nedgången och i en global
omgivning som präglas av allt
större konkurrens har EU inte råd
att göra mer än andra
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Politiskt alternativ
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Politiskt alternativ
Behålla EU:s gällande ambitiösa
mål men skjuta upp insatserna
tills den ekonomiska situationen
förbättras

Argument för
• Man skulle undvika att lägga
kostsamma bördor på EU:s
industri vid en tidpunkt när den
kämpar för att hantera följderna
av den ekonomiska nedgången
• Den ekonomiska nedgången
kommer att minska EU:s totala
energiförbrukning och utsläpp
utan att ytterligare åtgärder
vidtas nu

Argument mot
• Om insatserna skjuts upp tills
det ekonomiska läget förbättras
blir de åtgärder som krävs för
att bekämpa klimatförändringen
mycket dyrare och svårare att
genomföra
• Den ekonomiska nedgången
kommer att minska EU:s totala
energiförbrukning och utsläpp,
vilket gör det lättare att nå mer
ambitiösa mål
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Oenigheten om hur mycket varje land ska göra för att
bekämpa klimatförändringen på global nivå har avspeglats i
liknande argument inom EU om hur bördan ska fördelas när
det gäller att nå de ambitiösa målen.
Argumenten gäller främst huruvida de rikaste EU-länderna
ska göra mer än sina fattigare grannar, eftersom tuffa
miljömål kan försvåra för fattigare medlemsstater att komma
ifatt de rikaste. Enkelt uttryckt säger EU:s fattigare länder att
de inte har råd att göra lika mycket.
Bilden är komplicerad eftersom en del länders ekonomier
är mer beroende av energi från fossila bränslen än andra
och eftersom vissa redan gjort mycket mer än andra för
att bekämpa klimatförändringen. (Detta speglar till viss del
skillnader i allmänhetens inställning till klimatfrågor i olika
medlemsstater: opinionsundersökningar visar att vissa oroar
sig mer för klimatförändringen än andra.)
Omfattningen av den utmaning som länderna nu står inför
kommer delvis att vara beroende av hur stora investeringar
som tidigare gjorts i ”ren” teknik, och av om de redan börjat
göra successiva förändringar av ekonomins sätt att fungera
(t.ex. genom att fastställa strikta regler för förbättring av
produkters, hushålls och fabrikers energieffektivitet).
Beroende på var de är belägna kommer EU-länderna också
att påverkas på olika sätt av extrema väderförhållanden:
Sydeuropa tycks redan uppleva mycket högre temperaturer
än tidigare, medan det kontinentala Europa allt oftare drabbas
av svåra översvämningar.
Argumenten i fråga om bördefördelning har komplicerats av
argument som gäller hur EU kan nå sina ambitiösa mål för
bekämpning av klimatförändring under en global ﬁnanskris
och ekonomisk nedgång, och av tilltagande oro för en
utdragen lågkonjunktur.
Somliga hävdar att klimatförändringsåtgärder är dyra att
genomföra och kommer att försvaga den ekonomiska
verksamheten ytterligare, särskilt i länder med stora
tillverkningssektorer. De menar att EU antingen bör överge
sina ambitiösa mål eller skjuta upp de nödvändiga åtgärderna
tills det ekonomiska läget har förbättrats.
De varnar också för risken för ”koldioxidläckage” om EU inför
hårdare bestämmelser än övriga världen, dvs. att industrier
som använder mycket energi skulle uppmuntras att ﬂytta till
regioner i världen där lagstiftningen är mindre tuff och det
kostar mindre att förorena. Det skulle, menar man, innebära
att arbetstillfällen gick förlorade i EU utan att de sammanlagda
globala utsläppen minskade (det skulle till och med kunna
leda till en ökning).
Andra hävdar dock att åtgärder behövs nu, för ju längre vi
väntar desto större skada kommer klimatförändringen att
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Bördefördelning: Vem ska göra vad?

orsaka och desto dyrare kommer det att bli att hantera dess
konsekvenser. De säger också att utveckling av den ”rena”
teknik som behövs för att minska växthusgasutsläppen inte
alls skulle skada EU:s ekonomier utan i stället öka deras
konkurrenskraft.
Eftersom EU redan är världsledande inom produktion
av många typer av energieffektiv teknik menar de att det
kommer att gynna EU:s företag inom denna sektor om andra
länder övertygas om att begränsa sina utsläpp. Det skulle
leda till ökad export och därmed ﬂer ”gröna” arbetstillfällen.
De påpekar också att hushåll och företag skulle gynnas av
mer energieffektiva produkter i och med att elräkningarna
skulle bli lägre.
Slutligen gör många gällande att den ekonomiska krisen i
själva verket kan bidra till kampen mot klimatförändringen,
eftersom den fallande efterfrågan i många delar av världen
leder till minskad produktion i energiintensiva industrier och
minskad konsumtion av energiintensiva varor. Det kommer,
menar man, att ge minskade växthusgasutsläpp och större
manöverutrymme för EU att nå sina mål (även om andra
säger att det innebär att EU inte behöver sätta upp så
ambitiösa mål nu).
Återigen kompliceras bilden av att vissa EU-länder drabbas
hårdare än andra av ﬁnanskrisen och den ekonomiska
nedgången, även om alla EU-länder påverkas i någon mån.
Argumenten i fråga om fördelning av bördan i kampen mot
klimatförändring i EU speglas i oenigheten om vem som ska
stå för den största delen av kostnaden i varje land – staten,
industrin eller konsumenterna – och alltså vilken kombination
av politiska verktyg som ska användas.
Vissa menar att industrin och elproducenterna bör stå för den
största kostnaden, eftersom många processer i samband
med elproduktion och tillverkning genererar koldioxid. De
skulle därför kunna bidra i hög grad genom att investera i
effektivare produktion av grönare varor och tjänster.
Andra varnar dock för att införa nya tunga bördor för EU:s
företag, eftersom detta skulle kunna undergräva deras
förmåga att konkurrera med konkurrerande företag på
internationella marknader och leda till sysselsättningsförluster,
särskilt under den rådande ekonomiska nedgången.
Andra hävdar också att industrin inte bör pekas ut och att
man bör försöka hitta lösningar genom att titta på utsläppen
i varje sektor för sig.
Med utgångspunkt i detta synsätt menar man att
byggsektorn har störst potential att bidra till minskade
utsläpp genom förbättringar av värme-, isolerings- och
luftkonditioneringssystem.
Europeiska
kommissionen
uppskattar den sektorns energibesparingspotential till 27–
30%.
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Många ser också förändringar inom transportsektorn för
att minska utsläppen från bilar, lastbilar, båtar och ﬂygplan
som ett viktigt inslag i kampen mot klimatförändringen.
Kommissionen uppskattar dess energibesparingspotential till
26 %.
Konsumenterna har också en roll att spela, eftersom
förändringar av deras inköps- och resvanor och
energianvändning skulle kunna göra stor skillnad. De kan
t.ex. minska mängden energi de förbrukar genom att sänka
värmen eller åka kollektivt i stället för att använda privata
bilar. De kan också öka efterfrågan på energieffektiva varor,
vilket skulle göra dem billigare på lång sikt.
Men återigen råder oenighet om hur mycket allmänheten kan
och bör förväntas göra under en pågående lågkonjunktur. Vissa
framhåller konsekvenserna av den ökande arbetslösheten för
hushållens inkomster, medan andra pekar på de besparingar
familjer kan göra på sina elräkningar genom att isolera sina
hus eller köpa mer energieffektiva produkter.
Det får många att hävda att regeringarna bör stå för större
delen av notan och använda skattebetalarnas pengar för att
ﬁnansiera de åtgärder som behövs för att nå målen.
Men detta är också omtvistat. Kritikerna hävdar att de som
förorenar mest bör betala mest, och att användning av
skattepengar för klimatförändringsåtgärder betyder att alla
bidrar till kostnaden, oavsett om man vill eller inte. En del
ifrågasätter också om regeringarna verkligen är bäst skickade
att fatta beslut om exempelvis vilken ”grön” teknik man ska
investera i. De menar att statligt stöd till viss teknik kan hindra
utveckling av annan lovande teknik.
Svaret på denna fråga har stor betydelse för svaret på nästa
stora fråga: Vilken kombination av politiska ”verktyg” ska
användas för att bidra till uppnåendet av överenskomna
mål?
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Tabell 6. Vad tycker du borde göras på EU-nivå?
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Inom EU bör alla medlemsstater
bidra lika mycket till att nå de mål
som satts upp

• Om vissa EU-länder undantas
från tuffa mål begränsas
klimatförändringsåtgärdernas
totala effekt
• Om vissa EU-länder tillåts
förorena mer än andra blir
skadorna på klimatet större på
kort sikt, och det kostar mer att
hantera konsekvenserna på lång
sikt
� Möjligheterna att dra fördel av
utvecklingen av ”ren” teknik och
att exportera den världen över
skulle öka på grund av en större
efterfrågan på sådana produkter
i hela EU

• Mindre välbärgade EU-länder
skulle få svårare att hinna i fatt
sina rikare grannar
• Länder vars ekonomier
domineras av energiintensiva
industrier skulle kunna göra de
nödvändiga förändringarna av
sin ekonomi långsammare och
därmed minimera inverkan på sin
ekonomiska tillväxt, om de inte
tvingades göra lika mycket som
andra
• På kort sikt skulle lägre mål i vissa
EU-länder bidra till att förhindra
”koldioxidläckage” till andra delar
av världen

Inom EU bör hänsyn tas till olika
medlemsstaters förmåga att bidra
till att nå de övergripande mål som
satts upp, och vissa länder bör göra
mer än andra

• Mindre välbärgade EU-länder
skulle få lättare att hinna i fatt
sina rikare grannar
• EU-länder vars ekonomier
domineras av energiintensiva
industrier skulle kunna göra de
nödvändiga förändringarna av
sin ekonomi långsammare och
därmed minimera inverkan på
sin ekonomiska tillväxt
• På kort sikt skulle lägre mål i
vissa EU-länder bidra till att
förhindra ”koldioxidläckage” till
andra delar av världen

• Om vissa EU-länder undantas
från tuffa mål begränsas
klimatförändringsåtgärdernas
totala effekt
• Om vissa EU-länder tillåts
förorena mer än andra blir
skadorna på klimatet större på kort
sikt, och det kostar mer att hantera
konsekvenserna på lång sikt
• Möjligheterna att dra fördel av
utvecklingen av ”ren” teknik och
att exportera den världen över
skulle minska på grund av en
lägre efterfrågan på sådana
produkter i vissa länder
• På lång sikt kan det försvåra
övergången till en industri baserad
på förnybar teknik i EU
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Hur ska överenskomna mål nås?
Det ﬁnns ett antal politiska verktyg för bekämpning av
klimatförändringen – en del är billigare och enklare att
genomföra än andra, en del har större inverkan på vissa
samhällssektorer än andra, och en del kräver mer drastiska
beteendeförändringar än andra. Beslut om vilka verktyg som
ska användas måste fattas genom att de troliga fördelarna
vägs mot de troliga kostnaderna.
Somliga gäller ”positiva” incitament (de som vidtar åtgärder
för att minska utsläppen belönas), medan andra riktar in sig
på att avskräcka från ”miljöförstörande beteende” genom att
belägga det med en avgift.
Positiva ekonomiska incitament kan ha formen av statliga
bidrag (t.ex. statsﬁnansierade rabatter på ”hybridbilar” eller
energieffektiva glödlampor) för att uppmuntra människor
att köpa produkterna. Det kan i sin tur bidra till att skapa
en efterfrågan på sådana varor som är tillräckligt stor för
att företagen ska kunna producera dem billigare tack vare
”stordriftsfördelar”. Åtgärder för att avskräcka förorenare
kan innefatta ”koldioxidskatt” på varor som ger upphov
till koldioxidutsläpp (t.ex. bränsle) eller energiintensiva
industriprocesser.
EU-ländernas regeringar tillämpar i allmänhet en kombination
av metoder och åtgärder, beroende på särdragen i deras
ekonomier. I vissa fall är de dock redan skyldiga att vidta
vissa åtgärder genom lagar som har antagits på EU-nivå
(se ovan, i avsnittet om vad EU redan har gjort), och deras
manöverutrymme är därför begränsat.
I dag ägnas en del uppmärksamhet åt energieffektivitet –
att göra de produkter som människor köper, deras sätt att
resa och deras hem och arbetsplatser mer energieffektiva,
så att de kan minska sin energiförbrukning utan dramatiska
förändringar av sin livsstil (t.ex. genom att köra bilar som
förbrukar mindre bränsle eller isolera sina hem).
Den stora frågan här är vem som ska betala för dessa
energieffektivitetsförbättringar: staten via bidrag och
ﬁnansiering av forskning och utveckling gällande ren teknik,
företagen genom en skyldighet att rätta sig efter tuffa EUstandarder för energieffektivitet eller konsumenterna genom
lagar som tvingar dem att köpa potentiellt dyrare energieffektiva
produkter eller betala för energieffektivitetsförbättringar i sina
hem?

kan t.ex. betyda att man sätter en gräns för hur mycket bensin
bilisterna får köpa till ”normala” priser och tar ut mycket högre
priser för inköp över den gränsen. Det är detsamma som att
införa energiförbrukningskvoter men innebär att användarna
får avgöra om de vill överskrida kvoterna genom att betala
mer för att använda mer.
Ett av viktigaste politiska verktyg som används i kampen
mot klimatförändringen är så kallade ”marknadsbaserade”
mekanismer. EU:s system för utsläppshandel skapar t.ex. en
marknad där företag kan köpa och sälja rätten att släppa ut
koldioxid.
Systemet omfattar nästan 12 000 anläggningar i EU (t.ex.
anläggningar för produktion av järn, stål och el, cementfabriker
och pappersbruk), som står för nästan hälften av EU:s
totala utsläpp. Det sätts ”tak” för utsläppen och handel sker
mellan medlemsstaterna inom ramen för ett system med
utsläppsrätter. Den som vill överskrida sin utsläppsrätt kan
köpa ”utsläppstillgodohavanden” av andra, som kan tjäna
pengar på att sälja utsläppsrätter som de inte behöver.
Syftet är att uppmuntra båda parter att minska sina utsläpp
genom att införa energieffektivitetsåtgärder och övergå till
förnybar energi. De med relativt stora utsläpp kan spara
pengar genom att minska mängden tillgodohavanden de
måste köpa, och de med relativt små utsläpp kan tjäna
pengar genom att minska sina utsläpp ytterligare så att de
kan sälja ﬂer tillgodohavanden.
En nyckelfråga i sammanhanget är vad som ska göras med
de pengar systemet ger när tillgodohavanden säljs på auktion.
Vissa hävdar att det är upp till regeringarna att besluta hur
de vill använda pengarna, andra menar att pengarna bör
gå tillbaka till industrin i någon form, och ytterligare andra
anser att de måste användas för att bidra till utveckling av ny,
”ren” teknik och för att hjälpa utvecklingsländerna att hantera
klimatförändringens konsekvenser.
Tanken på prissättning för fossila bränslen (att sätta ett
ekonomiskt värde på växthusgasutsläpp till följd av mänsklig
verksamhet för att skapa ett incitament att minska utsläppen)
är grundläggande för systemet för utsläppshandel. Men
det råder oenighet om ifall priset för utsläppsrätterna ska
fastställas av marknaden (dvs. avgöras av utbud och
efterfrågan) eller av beslutsfattarna.

Många hävdar dock att bättre energieffektivitet antagligen inte
i sig är tillräckligt för att EU:s mål för utsläppsminskningen
ska kunna nås.
Somliga anser att det kommer att krävas hårdare åtgärder
för att minska energiförbrukningen. Det kan t.ex. handla om
”ransonering” – att sätta en gräns för förbrukningen av vissa
energikällor eller för hur mycket av en viss produkt man får
använda utan att behöva betala ett betydligt högre pris. Det

32

europolis_swed.indd 32

14/04/09 9:38:38

A deliberative polity-making project

Tabell 7. Vilka strategier bör EU använda sig av för att nå överenskomna mål?
Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Minska energiförbrukningen genom
att investera i energieffektivitet

• Det skulle leda till snabba vinster
för konsumenterna och industrin
(genom tillgång till mer energieffektiva produkter och lägre elräkningar), vilket skulle uppväga
kostnaden för de nödvändiga
investeringarna
• Det skulle inte kräva stora förändringar av människors livsstil
• EU skulle kunna skaffa en konkurrensfördel inom energieffektiv
teknik
• Utveckling av energieffektiva
produkter och fastställande av
hårdare energieffektivetsstandarder för hushåll och arbetsplatser
skulle skapa sysselsättning och
öka den ekonomiska tillväxten

• Det skulle innebära en alltför
tung och kostsam börda för EU:s
industri att rätta sig efter hårdare
energieffektivitetsstandarder
• Vissa företag eller industrier skulle
kanske besluta sig för att ﬂytta produktionen till länder utanför EU där
energieffektivitetsstandarderna är
lägre, vilket skulle innebära förlust
av arbetstillfällen i EU
• Det skulle bli alltför kostsamt för
konsumenterna att rätta sig efter
hårdare energieffektivitetsstandarder
• Under den rådande ekonomiska
nedgången har staten, industrin
och konsumenterna inte råd att
betala för de energieffektivitetsförbättringar som krävs för att göra
någon verklig skillnad

Investera i teknik för att ”avskilja
och lagra” växthusgasutsläpp
(främst orsakade av kol)

• På kort sikt skulle det leda till
stora vinster för energiintensiva
industrier eftersom effekterna av
deras verksamhet skulle minska
utan att de faktiskt behövde
minska sina utsläpp
• Det kan bidra till att förhindra att
energiintensiva industrier ﬂyttar
sin produktion till länder där
klimatförändringslagstiftningen är
mindre strikt

• På lång sikt kan lagring av koldioxidutsläpp visa sig farlig för miljön
på grund av risken för läckage
• Den tekniks som krävs är dyr
• Vem skulle betala? Somliga hävdar att inkomster från initiativ som
systemet för utsläppshandel bör
spenderas på att utveckla förnybar
energi i stället för att bara lagra
utsläpp
• Det kan ta lång tid att införa den
teknik som krävs

Minska växthusgasutsläpp genom
att investera i kärnenergi

• Det skulle innebära en lösning på
medellång sikt eftersom en ökad
kärnkraftsproduktion kan bidra till
att tillgodose Europas allt större
energibehov
• Kärnkraft är en ”ren” energikälla
eftersom den inte ger upphov
till några koldioxidutsläpp (även
om en del utsläpp genereras när
kärnkraftverk byggs och uran
bryts och bearbetas osv.)
• Det skulle minska EU:s beroende
av fossila bränslen som
importeras från länder utanför
EU
• Investeringar i kärnenergi kan
skapa expertis på området, som
EU kan exportera
• Kärnenergi kan utgöra en stabil
energikälla till rimliga priser för
konsumenter och företag

• Det ﬁnns ett kraftigt motstånd mot
kärnenergi i den allmänna opinionen i många EU-länder, på grund
av farhågor för dess säkerhets-,
hälso- och miljöeffekter
• Det råder ingen enighet om hur
ansvaret ska fördelas när det t.ex.
gäller att ta hand om kärnavfall i
EU
• Kärnenergi kommer på sikt att bli
en knapp resurs på grund av ökad
efterfrågan på de råmaterial som
behövs för produktionen
• Det skulle ta lång tid att bygga de
kärnkraftverk m.m. som behövs för
att öka produktionen till de nivåer
som krävs för att tillgodose den allt
större efterfrågan
• Kärnenergi är inte något billigt
alternativ utan innebär potentiellt
höga kostnader för avveckling av
gamla kärnkraftverk och hantering av kärnavfall och eventuella
oavsiktliga radioaktiva utsläpp
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Politiskt alternativ

Argument för

Argument mot

Minska utsläppen genom att
investera i förnybar energi (vind,
sol, biobränsle)

• Utsläppen kan begränsas utan
att energiförbrukningen behöver
minskas eftersom förnybar
energi är en ”ren” energikälla
• Förnybar energi kan produceras
”på hemmaplan” och minska
EU:s beroende av importerad
energi
• Kostnaden för förnybar
energi kommer att minska när
efterfrågan ökar
• Förnybar energi är säkrare än
kärnkraft
• Utveckling av förnybara
energikällor skapar
sysselsättning och ökar den
ekonomiska tillväxten och kan
ge EU en konkurrensfördel i
utveckling och export av den
teknik som krävs

• Förnybar energi kan inte
produceras i tillräcklig mängd
för att ensam tillgodose EU:s allt
större energibehov
• Tekniken har inte kommit tillräckligt
långt, och det ﬁnns problem med
lagring, elnät etc.
• Kostnaden för produktion av
förnybar energi är för hög för att
det ska gå att förlita sig alltför
mycket på den
• Kärnenergi kan produceras lika
säkert som förnybar energi men är
billigare

Begränsa energiförbrukningen
genom att minska mängden varor
och tjänster som vi tillverkar och
använder

• Det skulle ge omedelbara
ekonomiska besparingar för
konsumenterna
• Det kräver inga ytterligare
investeringar i energieffektiva
produkter m.m.

• Det skulle kräva en stor förändring
av människors livsstil och skulle
kunna utlösa en motreaktion
mot åtgärder för att bekämpa
klimatförändring
• Det skulle dämpa den ekonomiska
tillväxten och innebära förlust av
arbetstillfällen

Använda incitament som systemet
för utsläppshandel, skatter och
andra ekonomiska incitament

• Det kan bidra till att skapa en
”kritisk massa” av efterfrågan
på energieffektiva produkter och
energieffektiv teknik samt nya
energikällor
• Att belöna människor för ett
”bra” beteende är ett kraftfullt
verktyg för att förändra
konsumtionsmönster
• Positiva åtgärder ger bättre
möjligheter att behålla
allmänhetens stöd för kampen
mot klimatförändringen
än negativa åtgärder som
högre priser för ”överdriven”
konsumtion

• Regeringar bör inte investera i viss
teknik, eftersom industrin är bäst
lämpad att avgöra hur den kan
tillgodose sina behov på bästa sätt
• Skattebetalarna måste betala
notan för ﬁnansiering av vissa
incitament, oavsett om de vill eller
inte
• Det vore bättre att inrikta sig på
att ”straffa” industrin om den inte
vidtar åtgärder för att minska
utsläppen, eftersom det är ett
kraftfullare incitament

Tvinga förorenaren att betala

• Det innebär att priset för en
produkt eller tjänst speglar dess
klimatpåverkan, och att de som
orsakar skada på miljön betalar
för det

• Delar av industrin kanske beslutar
sig för att ﬂytta produktionen till
andra delar av världen, vilket ökar
risken för ”koldioxidläckage
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Förutom att besluta hur man bäst kan uppmuntra till de
beteendeförändringar som krävs för att minska utsläppen
måste regeringarna också fatta beslut om hur landets
energibehov bäst kan tillgodoses.
Enligt siffror från Europeiska kommissionen kommer 80 % av
den energi som förbrukas i EU från fossila bränslen – olja (37
%), naturgas (24 %) och kol (18 %) – medan kärnkraften står
för drygt 14 % och förnybara energikällor för drygt 6 %.
EU:s uttalade ambition att omvandlas till en koldioxidsnål
ekonomi kräver en övergång från fossila bränslen till förnybara
källor och/eller kärnkraft. I vilken mån detta är möjligt och inom
vilket tidsperspektiv kommer dock delvis att avgöras av hur
beroende länderna i dag är av koldioxidintensiva industrier,
hur utvecklade deras sektorer för förnybar energi och
kärnkraft är samt den allmänna inställningen till kärnenergi.

Fossila bränslen
EU-ländernas ekonomier är i dag i hög grad beroende av
fossila bränslen, och förbränning av fossila bränslen står för
omkring 90 % av växthusgasutsläppen. EU är också i stor
utsträckning beroende av import av sådana bränslen för att
tillgodose sina behov: 60 % av gasen, 90 % av oljan och 50
% av kolet.
Båda dessa faktorer driver fram åtgärder i EU för att utveckla
alternativa energikällor, liksom ny teknik för att minska
mängden föroreningar från fossila bränslen som släpps
ut i atmosfären, t.ex. ”avskiljning och lagring av koldioxid”
(CCS). Somliga hävdar dock att sådan teknik är dyr och att
miljövinsterna är oklara, eftersom det ﬁnns risk för att koldioxid
som lagras i marken kan läcka tillbaka till atmosfären.
Tillgången på fossila bränslen minskar visserligen, men det
råder ingen omedelbar brist och de är i dag relativt billiga
att producera jämfört med andra energikällor. Men eftersom
den globala energiförbrukningen förväntas fortsätta att öka i
framtiden väntas priset på fossila bränslen stiga på lång sikt i
och med att resurserna blir knappare.

Förnybar energi
Ett alternativ till fossila bränslen är förnybar energi, en ”ren”
energikälla eftersom den kommer från naturliga källor som
sol, vind och vatten.
EU har förbundit sig att öka den förnybara energins andel av
den totala energiförbrukningen till 20 % 2020. Det är dock upp
till de enskilda EU-länderna att avgöra exakt hur detta ska gå
till och vilka förnybara energikällor som ska användas. En del
har redan gjort stora investeringar i utveckling av förnybara
energikällor, medan andra inte har gjort det.

A deliberative polity-making project

”Energimixen”

De som vill ha en ökad fokusering på förnybar energi säger
att den inte bara kan bidra till att minska växthusgasutsläppen
utan också till att minska EU:s beroende av importerad
energi.
Vissa former av förnybar energi är i dag relativt dyra att
producera, men förväntade prishöjningar på fossila bränslen
skulle minska den relativa kostnaden, och större efterfrågan
på förnybar energi skulle göra den billigare på lång sikt
eftersom massproduktion ger lägre ”enhetskostnad”. De
menar också att den teknik som krävs för att maximera den
förnybara energins potential har utvecklats snabbt på senare
år och kommer att fortsätta att förbättras.

Andra menar dock att förnybar energi ännu inte ﬁnns i
tillräcklig mängd för att tillgodose Europas energibehov, att
den inte kan lagras på ett enkelt sätt och att det ännu inte
ﬁnns teknik för att förbättra lagringskapaciteten. Förbättringar
krävs också av systemet för distribution av vissa typer av
förnybar energi.
En del påpekar också att vissa typer av förnybar energi är
”renare” än andra, på grund av t.ex. variationer i de utsläpp
som genereras vid tillverkning och transport av den utrustning
som behövs för produktionen, och deras inverkan på djuroch växtliv.
Det ﬁnns fördelar och nackdelar med olika typer av förnybar
energi:
Förbrukningen av vattenkraft ökade stadigt mellan 1990
och 2005, och den stod 2005 för 1,5 % av EU:s totala
energianvändning. Produktionen har dock minskat (i
förhållande till andra typer av förnybar energi) på senare år.
Det ﬁnns farhågor för vattenkraftens inverkan på växt- och
djurliv och det råder brist på platser där kraftverk kan byggas,
inte minst på grund av EU-lagstiftning med restriktioner för
dammbyggnad av miljöskäl. Det har därför blivit svårare att
bygga storskaliga vattenkraftverk, och somliga menar att
man i större utsträckning bör inrikta sig på att bygga små
kraftverk.
Biomassa och avfall (omvandling av vegetabiliskt material
eller animaliskt eller kommunalt avfall) är i dag den största
källan till förnybar energi i EU och stod för 4,2 % av EU:s
totala energianvändning 2005. Det används främst för
uppvärmning men kan också användas för elproduktion.
Det kan produceras lokalt och är relativt lätt att lagra, men
förbränning av biomassa ger upphov till växthusgasutsläpp
och intensiv odling kan hota växt- och djurlivet. Omvandling
av avfall till gas som kan förbrännas i kraftverk kan dock bidra
till att minska utsläppen.
Biobränsle (bränsle som tillverkas av växter) står i dag bara för
omkring 1 % av energiförbrukningen i EU:s transportsektor.
EU:s mål är att se till att 10 % av drivmedlen kommer
från förnybara källor, inklusive biobränsle, senast 2020.
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Biobränsle är särskilt kontroversiellt på grund av farhågor
för att mark används för att odla de nödvändiga grödorna
i stället för livsmedel, vilket ökar risken för livsmedelsbrist i
utvecklingsländerna. Det ﬁnns också oro för konsekvenserna
för världens skogar.
Vindkraft står i dag bara för 0,3 % av energiförbrukningen i
EU, men den har ökat med mer än 30 % per år det senaste
årtiondet. EU är en ledande global konsument och producent
av vindenergi, och världsledande inom vindkraftproduktion
och teknik för detta. Sektorn har därför stor potential för tillväxt
och skapande av sysselsättning. Större delen av vindkraften
produceras i dag på land, vilket leder till klagomål på hur
landskapsbilden påverkas, särskilt i områden där turismen
är viktig för den lokala ekonomin. Relativt lite vindkraft
produceras ”offshore” (ute till havs), men detta kommer
sannolikt öka i och med att tekniken förbättras.
Solenergi står för närvarande bara för 0,04 % av EU:s
förbrukning av energi från förnybara källor, men produktionen
har ökat stadigt. Här ﬁnns en betydande tillväxtpotential, men
solenergi är fortfarande dyrare att producera än andra typer
av förnybar energi. Några EU-länder har infört lagar om
användning av solpaneler i nya byggnader. Syftet är att öka
efterfrågan, vilket bör ge lägre kostnader på lång sikt.

Kärnenergi

Ett antal länder (t.ex. Finland och Storbritannien) har beslutat
att använda mer kärnkraft av både ekonomiska skäl och
miljöskäl. De menar att kärnenergi kan produceras på ett
säkert sätt och bidra till att minska utsläppen, och att den
är billigare än alternativen. Somliga ser det som ett sätt att
minska beroendet av importerad energi.
Andra hävdar däremot att en ökning av kärnkraftens
andel av den totala energimixen skulle kräva stora
investeringar i uppförande av nya och effektiva kärnkraftverk,
säkerhetsåtgärder och anläggningar för att hantera kärnavfall
– och att det skulle ta tid att bygga upp den kapacitet som
krävs. Kritikerna har också allvarliga farhågor beträffande
säkerhet, hälsa och miljö, något som kärnkraftsolyckor som
Tjernobylkatastrofen i Ukraina 1986 och den grundläggande
frågan om vad som ska göras med kärnavfallet har bidragit
till. De påpekar också att kärnenergi visserligen inte ger
upphov till koldioxidutsläpp men att sådana utsläpp genereras
när kärnkraftsverk byggs och vid brytning av det uran som
behövs för produktionen osv.
Slutligen hävdar en del att den ökande globala efterfrågan
kommer att leda till minskad tillgång på det uran som behövs
för att producera kärnenergi. Man påpekar att EU importerar
nästan all sin uranmalm från länder som Australien. Andra
säger däremot att tekniska framsteg kommer att innebära
att mängden uran som behövs för att producera kärnenergi
minskar.

Vissa hävdar att produktion av mer kärnenergi är en del
av lösningen på klimatförändringsproblemet, eftersom
kärnkraftverk totalt sett ger upphov till mycket mindre
koldioxidutsläpp än traditionella kraftverk. De menar att
en ökad kärnenergiproduktion (och främjande av förnybar
energi) är nödvändig för att tillgodose Europas energibehov
och samtidigt minska utsläppen.
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Institutioner och organisationer som bidragit
Detta informationsmaterial har sammanställts av European Policy Centre, en ledande Brysselbaserad tankesmedja för EU-frågor.
Det har granskats av företrädare för samtliga politiska grupper i Europaparlamentet (se nedan) och av en rad organisationer som
arbetar med frågan (se nedan).
Texten ändrades sedan med utgångspunkt i deras synpunkter för att se till att den information som ges är balanserad och att alla
argument för eller emot olika politiska synsätt framkommer.

Politiska grupper:
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (PPE-DE)
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PSE)
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (VERTS/ALE)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL)
Gruppen Unionen för nationernas Europa (UEN)
Gruppen Självständighet/Demokrati (ID)

Organisationer – materialet om invandring:
Business Europe
Eurociett (European Confederation of Private Employment Agencies)
Caritas Europa
Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)
Migration Policy Group (MPG)
Migration Policy Institute (MPI)

Organisationer – materialet om klimatförändring:
Business Europe
BP Europe
WWF
European Climate Foundation
Clingendael
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IV. De europeiska
partiernas politiska mål1
De avsnitt som citeras i detta material har hämtats från
partiernas ofﬁciella valmanifest, om inte annat anges.
Alla dokument, uttalanden och releaser som citeras har
funnits tillgängliga för allmänheten på partiernas ofﬁciella
webbplatser. Materialet har inhämtats och alla webbplatser
har besökts mellan den 2 och den 5 mars 2009. Detta avsnitt
har sammanställts av Stefano Braghiroli (universitetet i Siena)
och Alfredo Zucchi, (universitetet i Siena), i samarbete med
Hermann Schmitt (universitetet i Mannheim)..

INVANDRING
EUROPEISKA FOLKPARTIET (PPE)
PPE vill ”bekämpa olaglig invandring på EU-nivå, med
utgångspunkt i varje medlemsstats behov, förmåga och
prioriteringar”. EU ska alltså införa en rättvis med fast
politik för olagliga invandrares återvändande (i enlighet
med återvändandedirektivet, som PPE ”stöder till fullo”),
”samordna
medlemsstaternas
regulariseringssystem,
främst genom blåkortssystemet”, och ”skydda EU:s kuster
genom inrättande av en europeisk kustbevakning”. På
arbetsmarknaden föreslår PPE att man ska ”genomföra den
europeiska preferensen för att åtgärda kompetensunderskott
i medlemsstaterna och uppmuntra migration inom EU”.
[Relevans i manifestet: VIKTIGT I NÅGON MÅN]

itu med vågen av olaglig invandring till EU innan vi försöker
åtgärda kompetensunderskott”.
KÄLLA: ”Immigration policy must be for member states to
decide - not the European Commission” [nyhetsrelease],
oktober 2007. Finns på: http://www.conservativeeurope.com/
news/426/Immigration-policy-must-be-for-member-states-todecide--not-the-European-Commission.aspx

EUROPEISKA
SOCIALDEMOKRATERS PARTI (ESP)
ESP vill ”införa gemensamma normer för laglig invandring
till EU” och ”upprätta en europeisk stadga för integration av
invandrare, på grundval av lika rättigheter och skyldigheter
och ömsesidig respekt”. För att samordna ”de europeiska
insatserna för att bekämpa olaglig invandring” föreslår
ESP att ”samarbetet med tredjeländer ska stärkas” och att
”en gemensam strategi för kontroll av de yttre gränserna”
ska införas. Utöver dessa åtgärder bör ”det gemensamma
europeiska asylsystemet vidareutvecklas”. [Relevans i
manifestet: VIKTIGT I NÅGON MÅN]
KÄLLA: ESP:s manifest ”People First: A New Direction for
Europe”. Finns på: http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf

KÄLLA: PPE:s manifest ”The EPP, Your majority in Europe”.
Finns på: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/manifesto/
draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.pdf

EUROPADEMOKRATER2
(brittiska Konservativa partiet och
tjeckiska Allmänna demokratiska partiet)
När det gäller lagliga migrationsﬂöden anser de brittiska
konservativa att ”medlemsstaterna måste behålla friheten
att fastställa sina egna parametrar för vem som ska få resa
in och arbeta i deras länder”. Philip Bradbourn, ledamot av
Europaparlamentet och konservativ talesman i rättsliga
och inrikes frågor, förklarar att även ”lagliga invandrare från
andra EU-länder redan orsakar stora problem för sociala
myndigheter, bostadsmyndigheter och andra myndigheter”. I
detta avseende motsätter sig de brittiska konservativa också
blåkortssystemet för kvaliﬁcerade invandrare, eftersom det
saknas ”kontroller för att ta itu med dem som anställer olagliga
invandrare och för att skicka tillbaka de olagliga invandrare som
grips till sina ursprungsländer”. Europaparlamentsledamoten
Philip Bradbourn tillägger i detta sammanhang att ”vi bör ta

1

De europeiska partierna företräder politiska partiorganisationer som verkar
över gränserna i Europa och består av anslutna nationella partier. De
politiska grupperna i Europaparlamentet är ofta formella företrädare för ett
europeiskt politiskt parti i parlamentet, medan de i andra fall representerar
en politisk koalition av ett antal europeiska partier och/eller nationella partier
och oberoende politiker. Vad medlemskap beträffar råder därför inte alltid
full överensstämmelse mellan de två enheterna. För partier som antagit ett
valmanifest har ett visst politikområdes vikt i texten beräknats som förhållandet
mellan antalet ord som ägnas åt just det politikområdet och det totala antalet
ord i manifestet. Följande slutliga rangordning har fastställts: 0–5 %: oviktigt;
6–10 %: viktigt i någon mån; 11–15 %: ganska viktigt; 16–20 %: viktigt; 21–25
%: mycket viktigt.

2

Det brittiska Konservativa partiet och det tjeckiska Allmänna demokratiska
partiet (ODS) är inte anslutna till någon europeisk partigrupp. De samarbetar
emellertid nära på bilateral basis inom ramen för Europademokraterna (DE).
I Europaparlamentet är Europademokraterna allierade partner till Europeiska
folkpartiet (PPE) och de två bildar en gemensam politisk grupp (PPE-DE).
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ELDR stöder ”införandet av ett ’blåkortssystem’ i EU, som
förvaltas av varje medlemsstat, för att få till stånd en väl
avvägd ekonomisk invandring till gagn för EU-medborgarna”.
[Relevans i manifestet: OVIKTIGT]
KÄLLA: ELDR:s manifest ”European Liberals’ top 15 for EP
elections”, oktober 2008. Finns på: http://www.eldr.org/pdf/
manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPAS GRÖNA PARTI (EGP)
EGP motsätter sig ”belägringsmentaliteten i ’Fästning Europa’
och ser ”invandring som en möjlighet”. Man rekommenderar
en ”positiv politik som låter människor […] komma hit lagligt
och effektivt […] med lika rättigheter och lika lön samt
möjlighet till europeiskt medborgarskap”. Enligt De gröna
förtjänar ”människor som söker asyl i Europa en bättre
behandling”. De gröna motsätter sig därför ”förtryckande
lagar om återsändande av invandrare som saknar tillstånd”
och ”omänsklig eller främlingsﬁentlig lagstiftning”. Europas
gröna parti föreslår ett effektivare samarbete mellan EUländerna för att ”bekämpa den avskyvärda handeln med
män, kvinnor och barn”. [Relevans i manifestet: VIKTIGT I
NÅGON MÅN]
KÄLLA: EGP:s manifest ”A Green New Deal for Europe”.
Finns på: http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto/

EUROPEISKA VÄNSTERPARTIET (EL)
Europeiska vänsterpartiet ”kräver stärkta rättigheter för
invandrare att arbeta där de bor i EU – en invandringslag
bör vara inriktad på invandrarnas intressen och inte på
intressena i företag som letar efter billig arbetskraft, vilket
tvingar miljontals invandrare att arbeta på den svarta
marknaden”. Därför ”avvisas alla EU-lagar om utvisning, t.ex.
’återvändandedirektivet’”. Dessutom menar man att ”EU bör
stänga fängelser för kvarhållande”. För att åstadkomma ett
”kosmopolitiskt EU avvisar Europeiska vänsterpartiet det
beﬁntliga Frontex-systemet för gränskontroll och kräver att
alla planer på genomförande av ’pakten för invandring och
asyl’ förkastas”. [Relevans i manifestet: OVIKTIGT]
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EUROPEISKA LIBERALA
DEMOKRATISKA OCH REFORMISTISKA
PARTIET (ELDR)

SJÄLVSTÄNDIGHET/DEMOKRATI
IND/DEM motsätter sig kraftigt all vidare inblandning i
invandringsfrågor från EU:s sida. Enligt Nigel Farage,
ledamot av Europaparlamentet och medordförande för IND/
DEM-gruppen i Europaparlamentet, ”har våra problem sin
grund i urholkningen av nationalstatens grundläggande makt
att tillämpa sin egen invandringspolitik. Den makten bör
omedelbart återupprättas.” När det gäller laglig invandring
menar IND/DEM med hänvisning till ”de europeiska
nationerna, […] att nationer alltid gynnas av invandring i rätt
mängd och att denna mängd kan vara högre än annars med
tanke på de låga födelsetalen i Europa”.
KÄLLA: Intervju med Nigel Farage och Johannes Blokland,
EUWatch nr 4, dec. 2006/jan. 2007. Finns på: http://
indemgroup.org/ﬁleadmin/user_upload/groupdocs/euwatch/
euwatch04-dec-jan.pdf

KLIMATFÖRÄNDRING
EUROPEISKA FOLKPARTIET (PPE)
PPE anser att EU måste ”behålla sitt internationella ledarskap
i fråga om klimatförändring och främja internationell dialog för
att före utgången av 2009 i Köpenhamn komma fram till ett
beslut om ett avtal efter 2012”. Internt bör EU ”gå vidare med
genomförandet av det europeiska systemet för utsläppshandel
och inkludera så många industrisektorer som möjligt men
fastställa lämpliga gränser för att undvika koldioxidläckage”,
”fastställa sektorspeciﬁka mål för medlemsstaterna för
att förnybar energi ska utgöra minst 20 % av energimixen
i EU 2020” och främja kärnenergi ”eftersom den kan bidra
till åtagandet att minska växthusgaserna”, förutsatt att
”kraftverken uppfyller högsta möjliga säkerhetsstandarder”.
[Relevans i manifestet: MYCKET VIKTIGT]
KÄLLA: PPE:s manifest ”The EPP, Your majority in Europe”.
Finns på: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/manifesto/
draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.pdf

KÄLLA: Europeiska vänsterpartiets manifest ”Together for
change in Europe”. Finns på: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

3

Detta ämne behandlas i informationsmaterialet i avsnittet ”Hur ska överenskomna
mål” .
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EUROPADEMOKRATER
(brittiska Konservativa partiet och
tjeckiska Allmänna demokratiska partiet)

EUROPEISKA LIBERALA
DEMOKRATISKA OCH
REFORMISTISKA PARTIET (ELDR)

De tjeckiska konservativa anser att global uppvärmning och
framför allt ”den alltför stora koldioxidproduktionen är ett
allvarligt problem”. Man anser dock att ”Europaparlamentet
sätter upp en del mycket ambitiösa mål”, som enligt ODS
”ofta är ouppnåeliga”. Enligt Miroslav Ouzký, ledamot av
Europaparlamentet och ordförande för utskottet för miljö,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, har problemet sin grund
i en uppenbar paradox: ”Om vi sätter ett för högt mål för
andelen förnybara energikällor kommer medlemsstaterna
inte att kunna nå målet. Om vi inte tar med kärnenergi bland
de förnybara källorna kommer länder med gynnsamma
geografiska förhållanden att få en uppenbar fördel.” Med
andra ord: ”Trots alla nackdelar är kärnenergi i dag det enda
verkliga alternativet till värmekraftverk.”

Enligt liberalernas mening ”måste Europa bli en effektiv
koldioxidsnål ekonomi som är världsledande inom bevarande,
förnybar energi och kreativa marknadsinstrument”. Samtidigt
föreslår ELDR ”minskade administrativa bördor” för europeiska
företag och ”incitament för att stimulera till investeringar i
teknik för att främja en stark, koldioxidsnål ekonomi”. ELDR
vill ”integrera en klimat- och energipolitik som bygger på
hållbar ekonomisk tillväxt, och skydda naturmiljön”. ELDR
förespråkar ”en ambitiös reform av den gemensamma
jordbrukspolitiken […] så att ﬁnansiering går till forskning
om förnybar energi, även den nya generationens hållbara
biobränslen”. [Relevans i manifestet: GANSKA VIKTIGT]

KÄLLA: ”Can Europe stop climate change?” Finns på: http://
www.europeanreform.eu/can-europe-stop-climate-change/

EUROPEISKA
SOCIALDEMOKRATERS PARTI (ESP)
De europeiska socialdemokraterna stöder ”ett nytt globalt
klimatavtal för tiden efter 2012” som syftar till att få till stånd
”ett globalt mål på 30 % för utsläppsminskningarna till
2020”. ESP föreslår att det inrättas ”ett globalt energi- och
utvecklingsforum” och att ”EU:s stöd till utvecklingsländerna
i kampen […] mot klimatförändring ökas”. ESP menar att
”biobränslen kan bidra […] men det får inte ske på bekostnad
av livsmedelsproduktion”. Enligt socialdemokraterna är
det ”upp till varje medlemsstat att avgöra om kärnkraft ska
användas. Men […] övervakningen av beﬁntliga och nya
kärnkraftverk bör samordnas på europeisk nivå.” [Relevans
i manifestet: VIKTIGT I NÅGON MÅN]
KÄLLA: ESP:s manifest ”People First: A New Direction for
Europe”. Finns på: http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf

KÄLLA: ELDR:s manifest ”European Liberals’ top 15 for EP
elections”, oktober 2008. Finns på: http://www.eldr.org/pdf/
manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPAS GRÖNA PARTI (EGP)
De gröna vill att Europa ska spela en ledande roll för att
”minska energiförbrukningen med 20 % till 2020” och föreslår
att EU ska ”åta sig att minska utsläppen med minst 40 %
till 2025 och 90 % till 2050”. EPG anser att ”en kombination
av ambitiösa och bindande mål, incitament och offentliga
investeringar i grön teknik och gröna tjänster kan bidra till
att skapa miljontals gröna arbeten i Europa […] i en tid av
ekonomisk nedgång”. Det betyder att ”förnybar energi måste
sättas i centrum för den europeiska energipolitiken för det 21:a
århundradet” genom att det skapas ”en europeisk gemenskap
för förnybar energi (ERENE)”, medan ”kärnenergi inte kan
vara en del av lösningen på klimatförändringsproblemet”.
[Relevans i manifestet: MYCKET VIKTIGT]
KÄLLA: EGP:s manifest ”A Green New Deal for Europe”.
Finns på: http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto/
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EUROPEISKA VÄNSTERPARTIET (EL)
Europeiska vänsterpartiet ”anser att klimatfrågor och
sociala frågor hänger samman och stöder utarbetande av
ett nytt internationellt fördrag enligt den fjärde rapporten
från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar liksom
fortsatt efterlevnad av EU:s handlingsplan för 2007–2009”.
Vidare motsätter man sig ”att Kyotoprotokollet reduceras till
ett marknadssystem för utsläppskvoter: i stället behövs ett
nytt paradigm baserat på samarbete i stället för konkurrens,
där de första stegen är tekniköverföring till utvecklingsländer,
ﬁnansiering av ren teknik och strategier för anpassning till
klimatförändringen”. [Relevans i manifestet: VIKTIGT I
NÅGON MÅN]
KÄLLA: Europeiska vänsterpartiets manifest ”Together for
change in Europe”. Finns på: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

SJÄLVSTÄNDIGHET/DEMOKRATI
Enligt IND/DEM är betydelsen av klimatförändring orsakad
av människan fortfarande omstridd och vetenskapliga belägg
saknas. Enligt Graham Booth, ledamot av Europaparlamentet
(UK Independence Party), är det ”med tanke på det
avsevärda tvivel som uttrycks av tusentals framstående
forskare (Manhattandeklarationen, Oregonpetitionen osv.)
kring hela teorin om antropogen global uppvärmning,
förvånansvärt att mer pengar ska läggas på förberedelser
inför ett odokumenterat forskningsprojekt än vad som läggs
på att lösa de kända problem som hänger samman med (brist
på) tillväxt och arbetslöshet”.
KÄLLA: ”Climate targets cost every family nearly £100 pa.”
[nyhetsrelease], juli 2008. Finns på: http://indemgroup.eu/32/
browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=39&cHash=5bf171
d6bb

Originalversionen av detta dokument författades på Engelska. Översatta versioner kan avvika.
Dokumentet färdigställdes den 31-03-2009.
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