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Förord

Den 25 maj händer något som är viktigt för vår miljö – valet 
av svenska ledamöter till Europaparlamentet. 

Klimatfrågan, spridningen av miljögifter, överfisket, 
övergödningen, skyddet av naturen och odlingslandskapet 
är alla miljöfrågor som i hög grad påverkas av den miljö-
politik som förs inom EU. Parlamentets roll som lagstiftare 
har stärkts sedan vårt senaste EU-val. Numera har Europa-
parlamentet lika stort inflytande som ministerrådet i näs-
tan alla centrala miljöfrågor. Det är bra för miljön, efter-
som parlamentet historiskt varit den EU-institution som 
förespråkat mest långtgående miljöregler och åtgärder för 
att stärka miljöskyddet.

Naturskyddsföreningen är partipolitisk obunden. Under 
de senaste 30 åren har vi med denna utgångspunkt gran-
skat miljöpolitiken vid allmänna val. Inför samtliga riks-
dagsval sedan 1985 har vi undersökt riksdagsledamöternas 

röstbeteende i miljöfrågor. Sedan 2004 har vi genomfört 
liknande granskningar inför EU-valen. Vi ser detta arbete 
som en viktig del i det demokratiska samtalet och vi vill 
öka både förståelsen och intresset för EU-valet och erbjuda 
väljarna ett kunskapsunderlag.

För att hjälpa väljarna att hitta rätt ger vi ut den här rap-
porten. Den synar hur de svenska EU-parlamentarikerna 
har engagerat sig i miljöfrågor under den gångna mandat-
perioden och hur de har röstat i viktiga miljöfrågor. Vi 
hoppas att den kan ge vägledning inför valet i maj.

Mikael Karlsson
Ordförande Naturskyddsföreningen
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Naturskyddsföreningens miljöbetyg 
EU-parlamentariker 2009-2014

•	 Många	svenska	EU-parlamentariker	har	fört	
en	progressiv	miljöpolitik	i	Europaparlamentet.	
Miljöengagerade	EP-ledamöter	finns	i	
båda	de	politiska	blocken	på	den	svenska	
hemmaplanen.	

•	 Vissa	svenska	EU-parlamentariker	har	spelat	
en	avgörande	roll	för	framgångar	i	vissa	
miljöfrågor;	det	kan	därför	ha	stor	betydelse	för	
miljön	vilka	personer	som	röstas	fram	i	valet.	
	
	

•	 Granskningen	uppvisar	vissa	bottennapp	
bland	svenska	EU-politiker,	några	för	en	direkt	
bakåtsträvande	miljöpolitik,	ibland	i	strid	med	
sina	svenska	partiers	linjer.	

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

Mikael Gustafsson (V)
Är ett typexempel på svensk 
ledamot med miljöengage-
mang. Han sitter inte i ett 
miljörelaterat utskott men 
lyfter miljötänk i andra om-
råden, och röstar för miljön.

Kent Johansson (C)
Röstar bättre än sin parti-
grupp och har stort förtroen-
de i gruppen. Trots kort tid i 
parlamentet har han bidragit 
till skärpningar av framför 
allt klimatpolitiken.

Isabella Lövin (MP)
Har varit ett föredöme för 
hur man skapat breda över-
enskommelser i parlamentet. 
Får guldstjärna för att hon 
utmärker sig som resultatin-
riktad miljöpolitiker och för 
avgörande insatser för att 
reformera fiskepolitiken.

Marit Paulsen (FP)
Arbetar för att få upp 
miljöfrågorna i jordbruksut-
skottet. Har flera gånger gått 
från partigruppslinjen och 
röstat för miljöförbättrande 
förslag.

Carl Schlyter (MP)
Har fortsatt varit en viktig 
person för att driva EU:s mil-
jöpolitik framåt. Är initiativ-
rik och lyfter miljöfrågor som 
sällan syns på den allmänna 
dagordningen.

Åsa Westlund (S)
Har gjort en imponerande 
insats i kemikalie- och 
klimatfrågor under mandat-
perioden. Får en guldstjärna 
för att hon är en tillgång 
för hela Europaparlamentet 
i miljöfrågor och för sitt 
initiativ mot hormonstörande 
kemikalier.

Marita Ulvskog (S)
Har stort inflytande i 
partigruppen och har stort 
engagemang i klimatfrågan. 
Har lagt många progressiva 
ändringsförslag på egen 
hand.
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Amelia Andersdotter (PP)
Som piratpartist röstar hon i 
enlighet med De gröna, men 
har knappast engagerat sig 
i miljöfrågor. Det gestaltas 
även av att hon valt att inte 
svarat på vår enkät.

Christian Engström (PP)
Röster till miljöns fördel är 
inte ett skäl gott nog till att 
få toppbetyg, utan det krävs 
också stort engagemang i 
frågan.

Göran Färm (S)
Röstar enligt partilinjen. Får 
en guldstjärna för att han 
varit aktiv med att inkorpo-
rera miljöfrågor och jobba för 
hållbara investeringar i sitt 
arbete med EU:s budget.

Anna Hedh (S)
Hänvisar ansvaret för 
miljöfrågorna till partikol-
legan Åsa Westlund (S) och 
engagerar sig knappast i 
miljöfrågan.

Olle Ludvigsson (S)
Hänvisar ansvaret för 
miljöfrågorna till partikol-
legan Åsa Westlund (S) och 
engagerar sig knappast i 
miljöfrågan.

Jens Nilsson (S)

Hänvisar ansvaret för miljö-
frågorna till partikollegan Åsa 
Westlund (S) och engagerar 
sig knappast i miljöfrågan.

Olle Schmidt (FP) 
Driver inte miljöfrågan i 
gruppen eller i parlamentet 
men röstar relativt ofta till 
miljöns fördel.

Alf Svensson (KD)
Har i ett antal omröstningar 
gått emot den konservativa 
partigruppens rekommen-
dationer till att rösta för 
miljöns fördel. Bristfälligt 
miljöengagemang.

Cecilia Wikström (FP)
Röstade till skillnad från 
partikollegan Paulsen mot 
nästan alla miljöförbättrande 
förslag om den gemen-
samma jordbrukspolitiken. 
Har inte drivit miljöfrågan i 
parlamentet.

Anna-Maria  
Corazza Bildt (M)
Granskningens bottennapp. 
Hennes engagemang är 
starkt framförallt när det 
gäller att rösta mot miljöför-
bättrande förslag, exempelvis 
rörande nya klimatmål för 
2030.

Christofer Fjellner (M)
Förespråkar oftast en bak-
åtsträvande klimatpolitik. 
Får dock en guldstjärna för 
sitt jobb i den konservativa 
partigruppen i samband med 
reformerna av fiskepolitiken.

Gunnar Hökmark (M)
Är konsekvent med att rösta 
mot progressiva miljöförslag 
och engagerar sig knappast 
för miljön.

Anna Ibrisagic (M)
Är frånvarande i miljödebat-
ten och röstar nästan helt 
konsekvent mot progressiva 
miljöförslag.
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I den här rapporten redovisas resultaten från den bak-
åtriktade valgranskning som Naturskyddsföreningen ge-
nomfört inför årets EU-val. Vi synar de politiker från Sve-
rige som verkat i Europaparlamentet 2009 till 2014, vilket 
engagemang de uppvisat i miljöfrågor och deras röstbete-
enden i centrala miljölagstiftningsfrågor som varit uppe 
för omröstning under mandatperioden. Sammantaget har 
vi granskat hur parlamentarikerna röstat i 37 avgörande 
omröstningar, samt miljörelevansen i parlamentarikernas 
2324 inlägg i plenum och i de 440 betänkande och yttran-
den som de formulerat i egenskap av föredragande under 
den gångna mandatperioden.

För att de själva ska få komma till tals har vi också skick-
at ut en enkät till alla svenska EU-parlamentariker. Vi har 
också låtit personliga erfarenheter hos experter på Natur-
skyddsföreningen utgöra underlag för våra bedömningar. 
Rapporten har inte ambitionen att ge en bild av alla frågor 
som behandlats, men den utgår ifrån centrala miljöfrågor 
och beskriver viktiga delar av ledamöternas arbete under 
den gångna mandatperioden, vilket ger mer än en tillräck-
lig grund för att kunna sätta individuella miljöbetyg för 
varje ledamot. 

Bra miljöbetyg ger vi till parlamentariker med ett stort 
miljöengagemang, som höjer miljöambitionerna i sina 
parti grupper och som röstar till fördel för miljön. 

Hyggligt miljöbetyg ger vi till dem som röstar för mil-
jön i mer än två tredjedelar av de granskade omröstning-
arna, men inte aktivt driver miljöpolitik i EU-parlamentet. 

Dåligt miljöbetyg ger vi till parlamentariker som kon-
sekvent röstat mot miljöförbättringar och som saknar ett 
brett miljöengagemang. 

Till några av EU-parlamentarikerna ger vi också en 
Guldstjärna. Det är en signal om att de enskilda parlamen-
tarikerna har gjort starka insatser för miljön i förhållande 
till övriga i respektive betygsgrupp.

Med granskningen önskar Naturskyddsföreningen 
öka kunskaperna om EU-valets betydelse för miljön och 
hur svenska ledamöter i Europaparlamentet kan stärka 
miljöpolitiken inom EU, vilket har en direkt inverkan på 
miljö tillståndet i Sverige. Dessutom hoppas vi att rappor-
ten sporrar till debatt, att den ökar intresset för EU-valet 
och förmår väljare att ställa miljökrav på de politiker som 
nu kandiderar till Europaparlamentet. Granskningen kan 
också vara en konkret guide inför årets EU-val eftersom en 
majoritet av de granskade politikerna ställer upp för omval. 

Hur har vi gjort granskningen? 

Hur kan EU-parlamentariker påverka? 

I utskotten – Utskotten behandlar lagförslag från 
EU-kommissionen och utformar betänkande som 
röstas om i plenum. Det finns utskott för t.ex. 
energi, miljö, jordbruk och fiske. 

Att väcka debatt – Ledamöterna kan initiera 
frågor genom att göra inlägg i plenum, samt på 
egen hand eller tillsammans med andra ledamöter 
lägga resolutionsförslag och ändringsförslag för 
lagtexter. 

Att vara föredragande – I varje lagstiftnings-
ärende utses ett antal föredragande (rapportörer) 
som representanter för ansvarigt utskott. Dessa 
leda möter har ett särskilt stort ansvar att bygga 
majoriteter kring specifika lagförslag. Även skugg-
rapportörer finns från de europeiska partigrupperna. 

Att trycka på röstknappen – Europaparlamentet 
har genomfört drygt 6 000 omröstningar med 
namnupprop under den här mandatperioden. För 
att kunna orientera sig i den komplexa innebörden 
av lagförslag producerar de europeiska partigrup-
perna egna röstlistor som ledamöterna generellt 
sett rättar sig efter.

Svenska EU-parlamentariker anses ofta ha ett jämförelsevis stort inflytande över miljöpolitiken 
som förs inom EU. Den beskrivningen får stöd i den här rapporten. Vår granskning visar att 
flera av EU-parlamentarikerna under den gånga mandatperioden utmärkt sig som särskilt 
ambitiösa och handlingskraftiga i miljöfrågor. Samtidigt visar vi att andra parlamentariker är 
bottennapp på miljöområdet. Därför är EU-valet speciellt – de personer som röstas fram har 
stor betydelse för vilken miljöpolitik som förs i både Europa och Sverige.
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Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL)

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D)

De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA)

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP)

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

Frihet och demokrati i Europa (EFD)

Grupplösa i Europaparlamentet (Non-Inscrits)

Mikael Gustafsson (V)

Åsa Westlund (S)
Marita Ulvskog (S)
Göran Färm (S)
Anna Hedh (S)
Olle Ludvigsson (S)
Jens Nilsson (S)

Isabella Lövin (MP)
Carl Schylter (MP)
Amelia Andersdotter (PP)
Christian Engström (PP)

Kent Johansson (C)
Marit Paulsen (FP)
Cecilia Wikström (FP)
Olle Schmidt (FP)

Christofer Fjellner (M)
Anna-Maria Corazza Bildt (M)
Gunnar Hökmark (M)
Anna Ibrisagic (M)
Alf Svensson (KD)
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EU-valet har en rad specifika kännetecken. För det första är 
det i stor utsträckning ett individval – den enskilde ledamo-
ten har stor möjlighet att själv påverka politikens inrikt ning 
och utfall. EU-politiker kan verka för att lyfta miljöfrågor 
i sina respektive partigrupper, sätta agendan för gruppens 
ståndpunkter och formulera kollektiva röstlistor. Enskilda 
parlamentariker kan också initiera nya frågor, utnämnas 
som företrädare för både europeiska partigrupper och något 
av EU-parlamentets utskott, eller som förhandlare för hela 
EU-parlamentet. I dessa roller kan svenska politiker få till 
stånd stora förändringar i Europa och Sverige.

För det andra är EU-valet ett val av medlemmarna till 
europeiska partier. Kandidater från de svenska partierna 
som blir valda ingår nämligen i europeiska partigrupper. 
Dessa utgör den politiska motorn i EU-parlamentet. Poli-
tiker som väljer att inte tillhöra någon av partigrupperna 
kommer nästan inte alls att ha något inflytande över lag-
stiftningsarbetet. Europeiska partigrupper utgör europeis-
ka partiorganisationer, med interna dagordningar, tjänste-
män och politiska program.

Europeiska partier är annorlunda indelade än nationella 
svenska partier. Ledamöter från såväl KD som M tillhör 
exempelvis den konservativa partigruppen EPP. Politiker 
från FP och C ingår istället i det liberala ALDE. De två leda-
möterna från Piratpartiet (PP) har under mandatperioden 
valt att tillhöra De gröna i parlamentet, precis som MP:s 
bägge ledamöter. Det beslutet fattades efter en förhandling 
mellan PP och De gröna, där ledamöterna från PP vann in-
flytande över de Grönas hållning i PP:s kärnfrågor i utbyte 
mot att PP-ledamöterna röstar som det europeiska gröna 
partiet förespråkar i övrigt.

Den här formen av interna partiförhandlingar visar att 
en av de viktigaste uppgifterna för alla EU-parlamentariker 
är att jobba i och för den europeiska partigruppen. Leda-
möterna kan utveckla partigruppens ståndpunkter i en rad 
frågor, vilket får inflytande över hur parlamentariker från 
många andra EU-länder kommer att rösta. Dessutom kan 
enskilda ledamöter bli utnämnda som partirepresentanter 
som ska förhandla om politiken med företrädare från mi-
nisterrådet och EU-kommissionen.

EU-valet kännetecknas dessutom av lågt valdeltagande. 
Inte bara i Sverige utan i de flesta av EU-staterna. Att bara 
46 procent av svenskarna röstade i EU-valet 2009 innebär 
att det blir relativt lätt för vissa småpartier att göra raket-
karriär på lika kort tid som de sedan faller platt till marken. 
Det skedde exempelvis när Junilistan blev Sveriges tredje 
största parti 2004 och åkte ur parlamentet i valet som följ-
de. Samma öde tycks enligt opinionsundersökningar vänta 
PP.

Det låga valdeltagandet innebär också att missnöjesrös-
ter mot de svenska partier som sitter i riksdagen får relativt 
stor betydelse. Det är paradoxalt eftersom riksdagen och 
Europaparlamentet är två helt olika parlament, som varken 
har starka relationer med varandra eller hanterar samma 
frågor. Europaparlamentet är ett på många sätt överstatligt 
parlament med ledamöter som ska representera invånar-
na i EU:s alla medlemsstater. Parlamentariker från EU- 
staterna delas in i olika partigrupper, som principiellt ligger 
i ständig konflikt med varandra. Tillsammans med med-
lemsstaternas regeringar i ministerrådet beslutar Europa-
parlamentet om de flesta av EU:s lagar.

Svenska väljare har två möjligheter att påverka besluten 

EU-parlamentet beslutar  
om lagar som gäller i Sverige 

På frågan om vem som stiftar lagar i Sverige svarar många riksdagen utan att ha EU i åtanke. 
Men som medlem i EU är svenska politiker också delaktiga i att besluta om direktiv och 
förordningar som i många fall innebär betydande förändringar av den nationella miljöpolitiken 
och miljölagstiftningen. Majoritetens av lagarna i Sverige härstammar från EU, och för 
miljöpolitikens är den andelen ännu större. Det gör att valet av svenska ledamöter till EU-
parlamentet är ett mycket viktigt miljöval, kanske det allra viktigaste under supervalåret 2014.  
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som fattas i EU. För det första genom att rösta i riksdags-
valet, vilket styr vilken regering som tillsätts och därmed 
hur Sverige företräds i ministerrådet, där EU-ländernas 
regeringar är representerade. Enligt fördraget förfogar 
Sverige över knappt tre procent av rådets röststyrka, men 
också i det sammanhanget så har Sverige emellanåt kun-
nat spela en viktig roll i miljöpolitiken. För det andra kan 
väljarna rösta i EU-valet, där tjugo ledamöter från Sverige 
väljs. Dessa ledamöter har sammantaget kontrollen över 
knappt tre procent av rösterna. De har alltså i teorin unge-
fär lika stort inflytande över omröstningar som hela den 
svenska regeringen. Det utgör i sig ett viktigt skäl till att gå 
och rösta i EU-valet den 25 maj.

Antal röster för Sverige 

Antalet svenska EU-parlamentariker: 
20 av 751 ledamöter (2,66 %). 

Svenska EU-parlamentariker har tillsammans i 
teorin ungefär lika stort inflytande över rösten om 
EU:s miljöreglering, när besluten fattas gemensamt 
av ministerrådet och parlamentet, som den svenska 
regeringen. Hur utfallet blir i praktiken avgörs av 
vilka frågor som prioriteras, hur aktivt man driver 
frågor och vilka roller som intas. Exempel visar att 
ambitiösa enskilda parlamentariker kan påverka 
hela EU:s agenda.

”Den gröna EU-
valguiden som 
hjälper dig att 
skilja agnarna 

från vetet”

© Europaparlam
entet
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Vilka funktioner fyller Europaparlamentet? 

Europaparlamentet fyller åtminstone tre olika roller i den europeiska gemenskapen. 

1För det första, att legitimera EU som politiskt 
system. Allmänna val är centrala byggstenar i 
demokratiska stater. Valen gör politikerna an-

svariga gentemot befolkningen. Om missförhållanden 
uppdagas kan medborgare kräva politikernas avgång.  
Valen skapar också viktiga trovärdighetsrelationer mellan 
väljare och folkvalda. Förtroende är vad som ger politiker 
handlingsfrihet.

Det sägs ibland att EU har drygt 500 miljoner medbor-
gare. Det riktiga svaret är dock att EU inte har något med-
borgarskap, utan invånarnas nationalitet är i hög grad be-
roende av i vilken EU-stat som man är född. Frånvaron av 
ett europeiskt medborgarskap är en faktor som bidragit till 
att det inte finns en helt EU-baserad demokratisk ordning. 
En av följderna är att medlemsstaterna i EU-valet är sepa-
rata valkretsar. Det innebär att EU-valen i första hand blir 
nationella aktiviteter, trots att det egentligen är ett europe-
iskt val. Länderna väljer också ett olikt antal ledamöter; i 
exempelvis Sverige 20 stycken, jämfört med Tyskland som 
väljer 96, medan invånarna i Cypern, Estland, Luxemburg 
och Malta vardera väljer sex ledamöter vardera.

2För det andra ska Europaparlamentet represen
tera intressen. Sammansättning av parlamentets 
olika partigrupper och deras politiska program 

ska vara en avspegling av de europeiska röstberättigades 
syn på både rådande omständigheter och önskemål om 
förändring. Eftersom friktioner skapas när olika intressen 
ställs mot varandra är konflikt och konflikthantering ut-
märkande karaktärsdrag i EU-parlamentet. I parlamentet 
förhandlar de europeiska partigrupperna både internt och 
med varandra för att kunna fatta beslut om regler och lagar 
som representerar medborgares intressen.

3För det tredje ska Europaparlamentet besluta 
om bland annat budget och inte minst lagar i EU, 
som på olika sätt gäller i EU:s medlemsländer. 

EU-kommissionen är instansen i Europeiska unionen som 
i stort sett har ensamrätt på att utforma både förslag till 
nya lagar och ändringsförslag till befintliga lagar. Förslagen 
lämnas till Europaparlamentet för att behandlas i relevanta 
utskott, samt debatteras och röstas om i plenum, innan frå-
gan går vidare till ministerrådet. Beroende på om parla-
mentet och rådet är överens eller inte följer sedan olika be-
slutsvägar. Att gå från förslag till färdigt politiskt beslut kan 
innebär många förhandlingsrundor mellan representanter 
från de europeiska partigrupperna och mellan parlamentet 
och rådet.

Omröstningarna i Europaparlamentet handlar i många 
fall om enskilda detaljer och formuleringar i lagtexten. 
Ett enskilt lagförslag kan innebära att ledamöterna måste 
trycka på röstknappen flera hundra gånger innan det är 
klart. I vissa fall fattas besluten med så knappt majoritet 
att ledamöter som röstar fel kan avgöra besluten. Det är 
ofta svårt för utomstående att förstå innebörden i alla dessa 
knapptryckningar, men i vissa fall kan de vara avgörande 
skillnader som exempelvis vilket år som specifika miljömål 
ska vara uppfyllda eller om målen ska vara bindande för 
alla medlemsländer eller bara för unionen i stort.

Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2010, har gett  
Europaparlamentet ny lagstiftande makt. I över 40 nya 
politikområden har parlamentets fått lika stort inflytande 
som ministerrådet, bland annat jordbrukspolitik, fiske-
politik, budgetfrågor och energipolitik – alla frågor som 
är viktiga för miljötillståndet i medlemsländerna. Årets val 
till EU-parlamentet är därför viktigare för miljön än nå-
gonsin tidigare.
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”Är du trött på 
blockpolitiken – 
här har du din

 chans”

Historien bakom timmerförordningen. 
Trots att EU-parlamentet alltmer förlorar den 
nationella anknytningen går det emellanåt 
att urskilja röstbeteenden som baseras på 
nationell tillhörighet. Ett sådant exempel gäller 
EU:s timmerförordning. Innan förordningen 
började gälla var det tillåtet att importera 
illagalt avverkat timmer till den europeiska 
marknaden. I samband med att kommissionen 
reviderade timmerförordningen 2009 formulerade 
Naturskyddsföreningen kravet att importen av 
sådant timmer skulle upphöra – de flesta av 
de svenska ledamöterna ställde sig bakom vårt 
förslag. 

Timmerförordningen behandlades i EU-
parlamentets miljöutskott våren 2010. Efter att 
en gemensam ståndpunkt formulerats i en andra 
omröstning hamnade ärendet i så kallad förlikning 
med ministerrådet. En kompromiss mellan rådet 
och parlamentet nåddes, och för att konfirmera 
beslutet röstade parlamentet med siffrorna 644 
mot 25 igenom förbjudet den 7 juli 2010.

En av dem som sagt sig stödja 
Naturskyddsföreningens krav var Christofer 
Fjellner (M/EPP). Som skuggrapportör för den 
konservativa partigruppen EPP representerade 
Fjellner EU:s största partigrupp. Inom partigruppen 
enades man om att rösta för kompromissen. En 
kort tid innan omröstningen skickade den svenska 
regeringen ett brev till många EU-parlamentariker 
med uppmaningen att rösta nej. Det tycks ha fått 
Fjellner och övriga Moderater att ändra inställning 
i frågan. Tillsammans med Alf Svensson (KD/EPP) 
röstade de nej till förbudet mot import av illegalt 
timmer.

Engelska parlamentariker i en demonstration mot handel av 
illegalt timmer. 
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Fiske: 
Under mandatperioden har EU:s gemensamma fiskepolitik 
reviderats. Europaparlamentet har i och med Lissabon-
fördraget haft samma inflytande som ministerrådet för att 
garantera havsmiljöns, fiskebeståndens, yrkesfiskarnas och 
kustsamhällenas långsiktiga hållbarhet. I revideringen har 
EU bland annat beslutat om åtgärder för att begränsa över-
fiskningen och infört förbud mot att dumpa fisk överbord. 
I december 2013 beslutade Europaparlamentet om att fort-
sätta att tillåta skadlig bottentrålning i djupa hav. Det var 
ett beslut som fattades med mycket knapp majoritet: 326 
röstade för förbudet och 342 röstad mot. 20 ledamöter angav 
i efterhand rättelser att hade röstat fel, däribland de svenska 
ledamöterna Gunnar Hökmark (M) och Mikael Gustafsson 
(V). Totalt visar rättelserna att bottentrålning hade förbju-
dits på internationellt vatten – om parlamentarikerna bara 
hade röstat rätt!

Viktiga miljöfrågor som behandlas i parlamentet

Den ekonomiska krisen har starkt präglat politiken som förts i EU-parlamentet sedan förra valet 
2009. Europeiska kommissionen har hållit tillbaka flera lagförslag och revideringsförslag inom 
det miljöpolitiska området med motivet att utsikterna att få dem godkända av framför allt 
ministerrådet men även EU-parlamentet har varit för låga. Inte sällan har också kommissionen 
valt att vara passiv. Många av de miljöförslag som ändå kommit från kommissionen har blivit 
mindre långtgående och omfattande efter EU-parlamentets behandling. Några viktiga skärpningar 
om miljöregler har ändå beslutats i parlamentet. Här följer de viktigaste.

Jordbruk:
Även den gemensamma jordbrukspolitiken har reviderats 
under mandatperioden. För första gången har Europa-
parlamentet haft medbestämmande om jordbrukspolitiken 
till följd av Lissabonfördraget. Den totala budgeten har sku-
rits ner och fördelningen mellan länder har blivit något 
jämnare men Naturskyddsföreningen var stark kritiskt till 
att revideringen blev mycket svag ur miljösynpunkt. 
Inkomststödet till gårdar utgör fortfarande tre fjärdedelar 
av budgeten och endast resterande pott tillfaller landsbygds-
programmet och dess mål om hållbar livsmedelsproduk-
tion, hållbar förvaltning av naturresurserna och en balan-
serad landsbygdsutveckling. Den stora förändringen är en 
så kallad förgröning av inkomststöden till jordbrukare – 
alltså att EU ställer tydliga miljökrav på jordbrukarna för 
att de ska få bidrag.

© Europaparlam
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Kemikalier: 
EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH trädde i 
kraft 2007 under föregående mandatperiod. Den gångna 
mandatperioden har främst ägnats åt att verkställa förord-
ningen och åt att granska och tillståndspröva miljögifter 
som redan används på marknaden. Lagstiftningen gör att 
ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper i vissa 
fall inte får användas utan tillstånd. Hittills har denna till-
ståndsprövning gått mycket långsamt. I februari 2014 be-
slutade EU:s kemikaliemyndighet ECHA om att placera 
ytterligare fem substanser på tillståndslistan. Det gör att 
totalt 22 miljögifter omfattas av tillståndsreglerna. Siffran 
ska jämföras med att EU-kommissionen själv, när REACH 
utarbetades, uppskattade att omkring 1400 miljögifter skul-
le behöva tillståndsprövas. Vid sidan av REACH har vissa 
kemikalieregler för specifika områden reviderats, t.ex. lek-
saksdirektivet. Under mandatperioden har Åsa Westlund 
(S) initierat och vunnit parlamentets stöd för ett mycket 
viktigt betänkande om att EU ska se över kemikaliereglerna 
i syfte att reglera hormonstörande ämnen. 

Luftföroreningar: 
I december 2013 presenterade kommissionen ett nytt luft-
paket för EU. Det innehåller bland annat förslag på skärp-
ningar av direktivet gällande minskningar av nationella 
utsläpp av vissa föroreningar och ett nytt lagförslag för att 
begränsa utsläppen från medelstora förbränningsanlägg-
ningar (som t.ex. används för uppvärmning av hus och bo-
städer). Europaparlamentet har redan valt vilka parlamen-
tariker som ska vara föredragande i dessa ärenden, men 

”Tillsammans 
kan vi göra 

gräset grönare 
på den här 

sidan”

kommer förmodligen inte hinna med den första omröst-
ningen om det övergripande luftpaketet innan EU-valet 
2014. Medlemsstaterna har å sin sida redan börjat bereda 
sina positioner. Regeringen i Sverige har gett Naturvårds-
verket i uppdrag att utreda lagens konsekvenser i Sverige. I 
verkets slutsatser från mars 2014 konstateras att det nya 
EU-förslaget inte är tillräckligt ambitiöst för att nå de svens-
ka miljömålen som beslutades av riksdagen 1999. Luft-
paketet kommer att fortsätta behandlas under nästkom-
mande mandatperiod.

Klimat:
I februari 2014 gjorde EU-parlamentet den första omröst-
ningen om EU-kommissionens nya förslag om ett nytt kli-
mat- och energipaket för 2030. Parlamentet ställde sig bakom 
att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent, 
att andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 30 pro-
cent till 2030 och att energieffektiviteten ökar med 40 procent. 
Dessa mål ska vara bindande, vilket kommissionen inte  
föreslog. En klar majoritet av de svenska EU-parlamen-
tarikerna röstade till klimatets fördel. Svenskarna i den kon-
servativa partigruppen EEP (från partierna KD och M)  
röstade sammantaget i syftet att försvaga parlamentets stånd-
punkt, för att i sista omröstningen ändå ge sitt medgivande. 
Klimat paketets slutliga utformning har stor betydelse inför 
det kommande klimattoppmötet i Paris 2015, där EU har en 
möjlighet att gå in med en relativt stark och gemensam håll-
ning för att lyckas sluta ett globalt avtal. EU:s nya klimat- och 
energipaket kommer att behandlas i både rådet och återigen 
i Europa parlamentet under nästkommande mandatperiod.  

© Europaparlam
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Miljöbetyg

1.  EU-parlamentarikernas röstbeteende
Naturskyddsföreningen har inför denna bedömning valt 
ett antal miljörelaterade omröstningar som vi anser ha varit 
särskilt viktiga för miljön under den gångna mandatperio-
den. Vi har därefter sammanställt hur de svenska parlamen-
tarikerna har röstat i varje enskild fråga i syfte att klargöra 
miljömedvetenhet och skillnader mellan ledamöter. 
Materialet härstammar från omröstningarna med namn-
upprop, tillgängligt på Europaparlamentets hemsida. 
Bedömningen har gjorts utifrån lagförslagets innerbörd och 
Naturskyddsföreningens eller våra samarbetsorganisatio-
ners i EU direkta rekommendationer, tidigare uttryckta 
ståndpunkter från ledamöterna eller reaktioner efter om-
röstningen. Vi har graderat den enskilde ledamotens röst 
som BRA eller DÅLIG beroende på hur man har röstat i 
förhållande till dessa önskemål. Har ledamöten varit från-
varande eller låtit bli att rösta har ledamotens beteende bli-
vit kodat som PASSIV för just den specifika omröstningen.

2.  EU-parlamentarikernas miljöengagemang
För att kunna göra en bedömning av parlamentarikernas 
miljöengagemang har Naturskyddsföreningen granskat 
deras parlamentariska arbete. Konkret har det inneburit en 
genomgång av parlamentarikernas samtliga 2324 inlägg 
under plenarsammanträden, samt alla 440 betänkanden och 
yttranden i egenskap av föredragande under den gångna 
mandatperioden, utifrån vad som presenteras på Europa-
parlamentets hemsida. Dessa dokument har värderats och 
kodats utifrån om de är miljörelaterade eller inte. 
Granskningen visar därmed både hur aktiv en parlamenta-
riker har varit i sitt politiska arbete, samt hur stor andel av 
arbetet som bygger på ett miljöengagemang. För att undvika 
missvisande resultat har noteringar gjorts gällande t.ex. om 
parlamentarikern suttit kortare tid i parlamentet, vilket torde 
innebära en mindre politisk aktivitet, eller om parlamenta-
rikern varit på föräldraledighet, vilket leder till frånvaro.

3.  EU-parlamentarikernas egna berättelser
Baserat på kraven som Naturskyddsföreningen riktade till 
de svenska partiernas kandidater inför EU-valet 2009 har 
vi skickat ut en enkät till samtliga svenska EU-parlamen-
tariker. Där har de fått berätta hur de agerat avseende de 
frågor som vi ställt krav på. Dessutom har de fått berätta 
vilka av deras insatser i Europaparlamentet under mandat-
perioden som de är mest stolta över.

4.  Naturskyddsföreningens observationer
Under mandatperioden har de flesta av våra experter på 
föreningen i Stockholm varit i kontakt med många svenska 
EU-parlamentariker. Inför viktiga omröstningar brukar vi 
exempelvis uppmuntra dem att rösta för miljön. Vi följer 
också deras aktiviter i parlamentet genom exempelvis  
twitter, bloggar och medier. Experternas observationer 
utgör underlaget för vad vi kallar för Naturskyddsföreningens 
observationer.

Som betygsgrundande faktor har parlamentarikernas 
röstbeteende kategoriserats som det viktigaste. Bara EU-
parlamentariker som har röstat bra för miljön i mer än 
två tredjedelar (66,7%) av de granskade omröstningarna 
har kunnat få minst miljöbetyget hyggligt. För att få topp-
betyget krävs förutom detta att parlamentarikern har enga-
gerat sig på annat sätt för att skärpa miljöpolitiken. Dåligt 
miljöbetyg ger vi till parlamentariker som varken röstat 
acceptabelt eller haft ett brett miljöengagemang. Till några 
av EU-parlamentarikerna ger vi också en Guldstjärna. Det 
är en signal om att de enskilda parlamentarikerna har gjort 
starka insatser för miljön i förhållande till övriga i respek-
tive betygsgrupp.

Naturskyddsföreningens utdelning av individuella miljöbetyg till  
svenska EU-parlamentariker baseras på fyra olika händelser. 
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Vänsterpartiet har en ledamot i EU, som sitter i jämställd-
hetsutskottet och i utvecklingsutskottet. Ändå är vi mest 
stolta över segrarna i fiskepolitiken! Jag satt i styrelsen för 
Fish for the Future och lyckades tillsammans med dem och 
andra ledamöter att få parlamentet att rösta för ett mer håll-
bart fiske.”

Noterat från enkäten:
+ Vill att genusperspektivet ska lyftas in i klimatpoliti-

ken, där särskilt kvinnors utsatta roll i och med klimat-
förändringarna betonas.

+ Har i utvecklingsutskottet lagt fram ändringsförslag 
om att medeltemperaturen endast får öka med 1, 5 °C, 
eftersom han anser att större ökningar kommer gene-
rera stora problem för låglänta länder.

+ Har engagerat sig i att förbjuda utvinningen av skif-
fergas genom att skriva ändringsyrkanden.

+ Har lagt ändringsförslags som betonar att industrilän-
derna måste ta de initiala stegen före utvecklingslän-
derna, överföring av grön teknologi, samt ändringsför-
slag om ytterligare additionellt klimatbistånd.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Gustafsson är aktiv i parlamentets arbete, har en bety-

delsefull roll inom det europeiska partiet och inkorpo-
rerar miljöfrågor på områden man inte alltid förväntar 
sig. 

+ Har varit en förkämpe för järnvägen i Sverige och i 
Europa.

− Gustafsson råkade rösta fel i omröstningen om bot-
tentrålningen- en omröstning som med små margina-
ler, 16 röster, förlorade. Har sedan själv anmält sin fel-
omröstning. 

Europeisk partigrupp: GUE/NGL 

Mikael Gustafsson (Vänsterpartiet) Född 1966
Ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och  
jämställdhet mellan kvinnor och män
Ledamot i utskottsordförandekonferensen
Ledamot i utskottet för utveckling

Bakgrund: 
Mikael Gustavsson ersatte 
Eva-Britt Svensson 2011. Han 
driver främst frågor gällande 
jämställdhet, miljö och klimat 
och är intresserad av hur dessa 
frågor förhåller sig till varandra. 
Han är tillväxtkritisk och anser 
att utsläppsrättssystem, grön 
bilism, ekologiskt och svenskt 
kött är ”business as usual” och 
förespråkar i stället en grön 
omställning av hela systemet.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Mikael Gustafsson 96,3 3,7 73,0 76,9 79,3 –

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina vallöften

2. Miljöengagemang
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Mikael Gustafsson 108 45 4 4

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Är ett typexempel på svensk 
ledamot med miljöengage-
mang. Han sitter inte i ett 
miljörelaterat utskott men 
lyfter miljötänk i andra om-
råden, och röstar för miljön.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
“Jag anser mig tillhöra de mest pådrivande i klimatfrågorna 
inom min partigrupp, ALDE. Jag har förhandlat, drivit och 
stärkt miljö- och klimatprofilen i EU:s nya forsknings- och 
innovationsprogram Horizon 2020, EU-budgetens tredje 
största post. Samtidigt har jag kämpat för tre bindande 
klimatmål till 2030, särskilt när det gäller andelen förnybar 
energi, och tagit strid för återupprättelse av ETS-systemet.”

Noterat från enkäten:
+ Johansson röstade för tre bindande klimatmål till 2030 

och gläder sig speciellt åt att det blev en majoritet i par-
lamentet för bindande mål.

+ Var förhandlare åt partigruppen ALDE inför COP 19 
och drev då på en uppmaning att EU-länderna ska åta 
sig ytterligare klimatfinansiering för 2013- 2015, såsom 
tekniköverföring.

+ Johansson röstade för att flytta pengar från gårdsstödet 
till landsbygdsutveckling.

+ Röstade för en utfasning av bottentrålning som metod 
i djuphavsfiske.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Tog över Centerns mandat i Europaparlamentet när 

Lena Ek (C) blev Sveriges miljöminister 2011, och har 
trots den korta tiden gjort betydande insatser för fram-
för allt klimatarbetet.

+ Jobbar för att EU:s förslag till lagstiftning om växtsor-
ter inte ska drabba hobbyodlare och mindre företag.

− Röstade mot ett förslag att minska växthusgasutsläppen 
med 30 procent till 2020, trots att det var ett av hans 
vallöften.

Europeisk partigrupp: ALDE

Kent Johansson (Centerpartiet) Född 1951
Ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Suppleant i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Suppleant i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män

Bakgrund: 
Kent Johansson ersatte Lena Ek 
2011. Han är aktiv inom framför 
allt tre områden: klimatpoliti-
ken, den fria rörligheten och 
att reformera EU-reglerna. Han 
var engagerad i framtagandet 
av EU:s nya ramprogram som 
syftar till att främja forskning 
och innovation, vilket behandlar 
bland annat transporter och 
klimatåtgärder. Han var efteråt 
glad över att det är ett tydligt 
fokus på grön omställning och 
grön energi och att även genu-
saspekten lyfts fram.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Kent Johansson 90,6 9,4 94,1 86,5 92,0 –

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina vallöften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Kent Johansson 35 12 23 11

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Röstar bättre än sin parti-
grupp och har stort förtro-
ende i gruppen. Trots kort 
tid i parlamentet har han 
bidragit till skärpningar av 
framför allt klimatpolitiken.

OMVAL
Ställer upp för



bryr sig dina svenska eu-politiker om miljön?

16 17

3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Jag är stolt över att ha spelat en central roll i reformen av 
EU:s fiskeripolitik. Jag har ägnat den absolut största delen 
av min arbetstid och mina resurser åt att helhjärtat arbeta 
för att sätta EU:s fiskepolitik på rätt kurs. Jag har varit gröna 
gruppens samordnare i fiskeutskottet, föredragande för 
reformen av den internationella dimensionen av fiskeripo-
litiken och skuggföredragande för den nya grundförord-
ningen och marknadsförordningen för den gemensamma 
fiskeripolitiken.”

Noterat från enkäten:
+ Har som ledamot i utvecklingsutskottet lagt ändrings-

förslag om att utsläppen av växthusgaser vid 2030 ska 
vara 60 procent lägre än 1990 års nivå.

+ Har lagt ändringsförslag som syftar till ytterligare kli-
matstöd för utvecklingsländer samt att industrilän-
derna ska gå i bräschen för nollutsläpp.

+ Har varit en pådrivande krafter bakom lagen att endast 
de yrkesmän som fiskar på ett hållbart sätt ska få prio-
riterad tillgång till fiskekvoterna.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Har haft en framträdande roll i att reformera den eu-

ropeiska fiskepolitiken. Framförallt har hon haft en 
förmåga att bygga breda allianser, vilket har visat sig 
vara betydelsefullt.  

− Har åstadkommit en imponerande insats gällande fis-
kefrågorna, men skulle även behöva prioritera andra 
miljöområden.

Europeisk partigrupp: De gröna

Isabella Lövin (MIljöpartiet) 
Född 1963 
Ledamot i fiskeriutskottet
Suppleant i utskottet för utveckling

Bakgrund: 
Isabella Lövin är ansvarig för 
fiskefrågor i den gröna grup-
pen i Europaparlamentet och 
fokuserar därmed på frågor gäl-
lande hav, vatten och fiske och 
reformen av EU:s gemensamma 
fiskeripolitik, där hon spelat en 
viktig roll. Hon ser EU som en 
plattform som genom interna-
tionellt samarbete kan arbeta 
för att göra haven friska igen. 
Hon har varit central i arbetet 
med att rädda den utrotnings-
hotade ålen.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Isabella Lövin 100 0 97,2 92,4 87,8 100

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstbeteende jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Isabella Lövin 52 46 46 46

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Har varit ett föredöme för hur 
man skapat breda överenskom-
melser i parlamentet. Får guld-
stjärna för att hon utmärker sig 
som resultatinriktad miljöpolitik-
er och för avgörande insatser för 
att reformera fiskepolitiken.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”I mitt arbete i jordbruksutskottet har jag bland annat varit 
med och förhandlat fram en reform av EU:s jordbrukspoli-
tik för de kommande sju åren och då främst för landsbygds-
politiken. Där är jag mest glad över att ha fått in möjligheten 
till stöd för lokala slakterier, korta livsmedelskedjor samt 
rådgivning och kunskapsöverföring om god djurhållning. 
Under arbetet med reformen kämpade jag också för att en-
dast aktiva bönder ska få EU-stöd samt att politiken måste 
bli mer miljömässigt hållbar bland annat genom krav på s.k. 
ekologiska korridorer i landskapet.”

Noterat från enkäten:
+ Har varit aktiv i reformering av den gemensamma jord-

brukspolitiken.
+ Stöder additionellt bistånd för anpassningsåtgärder 

som behövs för klimatförändringar i utvecklingslän-
der.

− Nämner sällan sin egen roll i viktiga miljöfrågor, utan 
hänvisar till partigruppens principiella handlande.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Uppvisar mestadels ett positivt röstningsbeteende.
+ Röstade mot att jordbrukspolitiska medel skulle flyttas 

från landsbygdsutveckling till inkomststöd.
+ Har drivit på för att få upp miljöfrågorna i jordbruks-

utskottet.
− Argumenterar för det storskaligt effektiva jordbruket 

och mot ekologisk mat.
− Röstade mot skärpta utsläppsminskningar för 2020.

Europeisk partigrupp: ALDE

Marit Paulsen (Folkpartiet)
Född 1939
Ledamot i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Bakgrund: 
Marit Paulsen engagerar sig 
främst i områdena miljö, livs-
medel och djuromsorg. Hon har 
engagerat sig i djurtransporter 
och hur man ska möta livs-
medelsbehovet i världen. Hon 
anser att jord- och skogsbruket 
förmodligen är viktigast för att 
komma till rätta med utsläpps-
problematiken.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Marit Paulsen 97,1 2,9 91,9 97,3 93,1 98,7 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Marit Paulsen 92 22 13 5

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Arbetar för att få upp miljö-
frågorna i jordbruksutskottet. 
Har flera gånger gått från par-
tigruppslinjen och röstat för 
miljöförbättrande förslag.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Jag är mest stolt över att ha stoppat ACTA-avtalet, vilket 
skulle ha försvårat tillgång till mediciner samt grön teknik 
för fattiga länder. Jag har även haft en rapport om fartygs-
skrotning som var besvärlig, men kommissionen skall nu 
få de verktyg den behöver. Andra framgångar är förbudet 
mot HG och Cd i batterier där vi nu täpper till kryphålen, 
jag spelade en avgörande roll i förhandlingarna som skugg-
rapportör och ordförande. Jag förhandlade fram krav på 
mycket striktare regler för skiffergasutvinning och fracking. 
Har agerat tillsammans med Westlund flera gånger mot 
hormonstörande ämnen.”

Noterat från enkäten:
+ Schlyter har varit delaktig i att lägga fram ändringsför-

slag gällande att minska utsläpp av växthusgaser med 
60 procent till 2030.

+ Har varit medförfattare till ett brev till EU-
kommissionen som uttrycker att bekämpningsmedel 
och konstgödsel bör vara förbjudet på de fem procent 
av jordbrukarnas mark som måste vara ekologiskt in-
takt. 

+ Var föredragande rapportör för partigruppen De gröna 
i frågan att skära ner fosfathalten i disk- och tvättmedel.

+ Har väckt uppmärksamhet kring att skärpa EU:s luft-
kvalitetsnorm.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Schlyter är initiativrik och lyfter miljöfrågor som sällan 

syns på den allmänna dagordningen, som exempelvis 
förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpå-
verkan. 

− Lägger mycket energi på allmän EU-kritik som kunde 
gå till miljöfrågor.

Europeisk partigrupp: De gröna

Carl Schlyter (Miljöpartiet) 
Ställer inte upp för omval. Född 1968
Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor

Bakgrund: 
Carl Schlyter förespråkar det 
ekologiska och närproducerade 
jordbruket och strävar mot en 
giftfri miljö. Han är tillväxtkri-
tisk och efterfrågar alternativa 
välfärdsmått till BNP. Han är 
även EU-kritisk då han anser 
att lobbyister och stora företag 
har fått för stora möjligheter att 
köpa till sig makt. Schlyter var 
med och startade en arbets-
grupp 2010 som arbetar med 
fattigdomsrelaterade sjukdomar 
och rätten till mediciner för 
människor i utvecklingsländer. 

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Carl Schlyter 100 0 94,4 92,8 82,3 100

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstbeteende jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Carl Schlyter 109 32 14 7

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Har fortsatt varit en viktig  
person för att driva EU:s miljö-
politik framåt. Är initiativrik och 
lyfter miljöfrågor som sällan syns 
på den allmänna dagordningen.
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Jag utformade och drev igenom ett betänkande vars främsta 
krav är att EU ska se över all kemikalielagstiftning och fasa 
ut hormonstörande ämnen. Jag var även engagerad i arbetet 
med att förbjuda Bisfenol A i nappflaskor, kadmium i batterier 
och kvicksilver i knappceller.” (Är den enda av social
demokraterna som uttalar sig personligen i partiets enkätsvar.)

Noterat från enkäten:
+ Har lagt ett ändringsförslag gällande att minska utsläp-

pen av växthusgaser med 40 procent till 2020, och fem-
ton ändringsförslag som alla syftar till att skärpa miljö-
politiken gällande klimatmål 2030.

+ Har lagt ett ändringsförslag gällande klimattoppmötet 
i Köpenhamn, vilket betonar de rika ländernas ansvar 
och att kraftigare utsläppsminskningar måste göras för 
att klara tvågradersmålet.

+ Var engagerad i arbetet med att förbjuda Bisfenol A i 
nappflaskor, kadmium i batterier och kvicksilver i 
knappceller.  

+ Har initierat debatt kring en rad hälsofarliga kemika-
lier som finns i vår vardag, bland annat tydligare varu-
deklaration över gifter.

+ Var engagerad i arbetet med ett fosfatförbud, där hon 
drev linjen att fosfatförbud även skulle inkludera  
maskindiskmedel.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Gjort viktiga insatser för att skärpa kemikalielagstift-

ningen, särskilt för att fasa ut hormonstörande kemi-
kalier.

+ Drivit på för att reglerna kring ursprungsmärkning av 
livsmedel också ska visa var djuret är fött.

+ Har varit drivande i miljöfrågor under hela mandatpe-
rioden, trots att hon under vissa perioder var föräldra-
ledig.

Europeisk partigrupp: S & D

Åsa Westlund (Socialdemokraterna) 
Ställer inte upp för omval.  Född 1976
Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Suppleant i utskottet för utveckling

Bakgrund: 
Åsa Westlund vill skapa ett 
grönare Europa och en grönare 
och modernare socialdemokrati. 
Hon anser att EU ska gå före på 
klimatområdet och bli världens 
främsta region för klimat- och 
miljöteknik. 

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Åsa Westlund 100 0 69,4 61,1 83,5 98,6 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Åsa Westlund 108 34 4 4

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Har gjort en imponerande insats 
i kemikalie- och klimatfrågor 
under mandatperioden. Får en 
guldstjärna för att hon är en till-
gång för hela Europaparlamentet 
i miljöfrågor och för sitt initiativ 
mot hormonstörande kemikalier.
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Har inget personligt citat, men det framgår att Ulvskog har 
varit aktiv på en rad olika miljöområden för att lägga progres-
siva ändringsförslag. 

Noterat från enkäten:
+ Ulvskog har engagerat sig för målet att minska växt-

husgasutsläpp med 40 procent vid 2020 och med 90 
procent till 2050 och lagt flera ändringsförslag i syfte 
att skärpa kraven för utsläpp. Hon har även varit aktiv 
i frågor rörande t.ex. utsläpp för skåpbilar, personbilar 
och gällande nivåerna av svavel i marint bränsle.

+ Har initierat till ett alternativt energitoppmöte i Bryssel 
februari 2011.

+ Har varit inblandad i att lägga fram ändringsförslag 
som syftar till att skära ner inkomststödet till jordbru-
kare och istället satsa pengarna på landsbygdsutveck-
ling.

+ Försökte påverka timmerförordningens innehåll 
genom att lägga fram ett ändringsförslag som går läng-
re när det gäller att lösa överenskommelser såväl regio-
nalt och globalt gällande avverkning av skog.

− Av enkätsvaret är det oklart hur mycket av miljöfrå-
gorna som de svenska socialdemokraterna har jobbat 
med som Ulvskog varit initiativtagare till.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Har lagt flest miljörelaterade inlägg i plenum av alla 

svenskar under mandatperioden.
+ Har tagit partikollegan Åsa Westlunds roll under  

perioder som Westlund varit föräldraledig.

Europeisk partigrupp: S & D

Marita Ulvskog (Socialdemokraterna) 
Född 1951
Ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Bakgrund: 
Marita Ulvskog har som vice 
ordförande i den socialdemokra-
tiska gruppen i EU-parlamentet 
samordningsansvar för industri, 
miljö och transport. Ulvskog var 
en av de hårdaste kritikerna mot 
EU-kommissionens föreslagna 
klimatramverk, där tre mål 
reduceras till ett, då det enligt 
Ulvskog skulle innebära att en 
hittills framgångsrik klimatpoli-
tik krossas.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Marita Ulvskog 100 0 86,1 93,6 85,6 97,6 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Marita Ulvskog 191 76 9 7

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Har stort inflytande i partigrup-
pen och har stort engagemang 
i klimatfrågan. Har lagt många 
progressiva ändringsförslag på 
egen hand.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Amelia Andersdotter har valt att inte svara på Natur-
skyddsföreningens enkät.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Andersdotter har inget eget mätbart engagemang för 

miljöfrågor, utan hennes positiva röstningsbeteende 
tycks härstamma från den kompromiss Piratpartiet 
gjort för att få ingå i nuvarande europeisk partigrupp. 

Europeisk partigrupp: De gröna

Amelia Andersdotter (Piratpartiet) 
Född 1987 
Ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Suppleant i utskottet för internationell handel
Suppleant i budgetkontrollutskottet

Bakgrund: 
Blev EU-parlamentariker när 
Sverige fick två extra mandat 
2011. Amelia Andersdotter driver 
frågor gällande immaterial-
rätts- och upphovsfrågor. Hon 
röstar som den gröna gruppen 
i miljöfrågor i utbyte mot att 
hennes frågor om tillgång till 
information, öppenhet och 
integritet lyfts fram.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Amelia Andersdotter 100 0 73,5 71,6 91,2 100

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Svarade inte på vår enkät 2009.

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Amelia Andersdotter 31 1 27 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Som piratpartist röstar hon i 
enlighet med De gröna, men har 
knappast engagerat sig i miljö-
frågor. Det gestaltas även av att 
hon valt att inte svarat på vår 
enkät.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Christian Engström har valt att inte svara på Natur-
skyddsföreningens enkät.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Det positiva röstbeteendet tycks inte bero på eget en-

gagemang i miljöfrågan, utan istället på den kompro-
miss Piratpartiet gjort för att få ingå i nuvarande euro-
peisk partigrupp.

Europeisk partigrupp: De gröna

Christian Engström (Piratpartiet) 
Född 1960
Ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Ledamot i utskottet för rättsliga frågor

Bakgrund: 
Christian Engström fokuserar på 
frågor som rör upphovsrätt. Han 
röstar samma som den gröna 
gruppen i miljöfrågor, utifrån 
premissen att hans frågor 
gällande framför allt integritets-
skydd lyfts.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Christian Engström 100 0 73,5 71,6 91,2 100

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Svarade inte på vår enkät 2009.

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Christian Engström 22 0 28 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Röster till miljöns fördel är 
inte ett skäl gott nog till att 
få toppbetyg, utan det krävs 
också stort engagemang i 
frågan.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Har inte uppgett något personlig svar.

Noterat från enkäten:
+ Har genom budgetutskottet uttryckt att EU ska bidra 

ekonomiskt till den gröna klimatfonden.
+ Har varit inblandad i att lägga fram ändringsförslag 

gällande att skära ned inkomststödet i jordbrukspoli-
tiken och istället satsa pengarna på landsbygdsutveck-
ling.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Driver sällan rena miljöfrågor utan överlämnar dessa 

till partikollegor.

Europeisk partigrupp: S & D

Göran Färm (Socialdemokraterna) 
Ställer inte upp för omval. Född 1949 
Ledamot i budgetutskottet
Suppleant i utskottet för utrikesfrågor

Bakgrund: 
Göran Färm är gruppledare i 
EU-parlamentets budgetutskott 
och vice ordförande i den so-
cialdemokratiska gruppen med 
ansvar för budgetkontrollfrågor, 
sammanhållningspolitik, jord-
bruks- och fiskepolitik. Snarare 
än jordbruksstöd vill han satsa 
på forskning och utveckling, på 
investeringar inom miljö- och 
klimatområdet, på energi- och 
transportsektorn och på bistånd.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Göran Färm 100 0 86,1 92,9 88,3 96,8 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Göran Färm 174 29 5 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Röstar enligt partilinjen. Får 
en guldstjärna för att han varit 
aktiv med att inkorporera miljö-
frågor och jobba för hållbara 
investeringar i sitt arbete med 
EU:s budget.
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Har inte uppgett något personlig svar.

Noterat från enkäten:
− Inget utmärkande att notera, förutom att hon tillsam-

mans med andra socialdemokrater gått emot sin euro-
peiska partigrupp vid flera röstningstillfällen.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Har inte deltagit särskilt mycket i miljödebatten.

Europeisk partigrupp: S & D

Anna Hedh (Socialdemokraterna) 
Född 1967
Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och  
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Bakgrund: 
Anna Hedh vill att EU arbetar 
för att lösa gränsöverskridande 
problem som till exempel miljö- 
och klimatfrågor, brottslighet 
och människohandel. Hon är 
som vice ordförande för EU-
parlamentets EES-delegation 
aktiv i att införa ett gemensamt 
system för pant på burkar och 
flaskor i EES-området.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Anna Hedh 100 0 86,1 92,9 88,3 96,8 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Anna Hedh 134 20 10 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Hänvisar ansvaret för miljö-
frågorna till partikollegan Åsa 
Westlund (S) och engagerar sig 
knappast i miljöfrågan.

OMVAL
Ställer upp för



bryr sig dina svenska eu-politiker om miljön?

26

3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Har inte uppgett något personlig svar.

Noterat från enkäten:
− Inget utmärkande att notera, förutom att han tillsam-

mans med andra socialdemokrater gått emot sin euro-
peiska partigrupp vid flera röstningstillfällen.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Har knappast alls deltagit i miljödebatten.

Europeisk partigrupp: S & D
 
Olle Ludvigsson (Socialdemokraterna)
Född 1948
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Bakgrund: 
Olle Ludvigsson driver frågor 
om rättvisa arbetsvillkor och 
fackliga fri- och rättigheter. Han 
anser att EU:s jordbrukssubven-
tioner bör avskaffas och att det 
investeras i forskning och ut-
veckling för att stärka industrin 
och skapa fler gröna jobb. 

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Olle Ludvigsson 100 0 86,1 93,6 85,6 97,6 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Olle Ludvigsson 155 23 14 1

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Hänvisar ansvaret för miljö-
frågorna till partikollegan Åsa 
Westlund (S) och engagerar sig 
knappast i miljöfrågan.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Har inte uppgett något personlig svar.

Noterat från enkäten:
− Inget utmärkande att notera, förutom att han tillsam-

mans med andra socialdemokrater gått emot sin euro-
peiska partigrupp vid flera röstningstillfällen.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Tycks ha blivit mer engagerad i fiskefrågor. Tog ganska 

stort ansvar i ålfrågan.

Europeisk partigrupp: S & D

Jens Nilsson (Socialdemokraterna) 
Född 1948
Ledamot i utskottet för regional utveckling
Suppleant i fiskeriutskottet

Bakgrund: 
Blev EU-parlamentariker när 
Sverige fick två extra mandat 
2011. Jens Nilsson fokuserar 
på regional- och utvecklings-
frågor och engagerar sig även 
i att stötta föreningslivet och 
folkrörelserna.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Jens Nilsson 100 0 91,2 87,5 83,5 98,5 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Jens Nilsson 68 18 9 6

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Hänvisar ansvaret för miljö-
frågorna till partikollegan Åsa 
Westlund (S) och engagerar sig 
knappast i miljöfrågan.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Jag är stolt över mitt arbete med EUs utvidgning och enande, 
och under den senaste mandatperioden även hanterandet av 
EUs krisande medlemsländer. Mer konkret har detta tagit sig 
uttryck i arbete med budgetsanering i Europaparlamentet, 
införandet av skarpare lagstiftning om finansiell transparens 
inom t.ex. försäkringar och finansiella transaktioner (IMD 
och MiFID) och även stärkt skydd för konsumenter inom 
CONT-utskottet och MAD-kommitteen (Market Abuse 
Directive).” 

Noterat från enkäten:
− Ställer sig positiv till den nya lagstiftningen för EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik, och ger inte uttryck för 
att den har stora brister, som Naturskyddsföreningen 
tycker. 

− Tycker också att EU:s kemikalieförordning REACH är 
tillräckligt bra för att motivera att den ska förbli oför-
ändrad.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Har flera gånger valt att rösta mot sin partigrupp men 

för miljön. 
− Schmidt hänvisar i sitt svar i enkäten att partigruppen 

önskade se ett bindande mål på 40 procent inhemska 
utsläppsminskningar, men nämner inte att han själv 
röstade mot bindande mål.

Europeisk partigrupp: ALDE

Olle Schmidt (Folkpartiet) 
Ställer inte upp för omval. Född 1949 
Ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor
Suppleant i budgetkontrollutskottet
Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Bakgrund: 
Olle Schmidt har framför allt 
arbetat med frågor som rör 
företagande, ökad transparens 
på finansmarknaderna, konsu-
mentskydd och frihandel. Han 
var engagerad i en energifärd-
plan vars syfte är att minska 
koldioxidutsläpp och samtidigt 
förbättra Europas konkurrens-
kraft och försörjningstrygghet. 
Han är en stark förespråkare 
av kärnkraft och vill inte bara 
ersätta befintliga kärnkraftsre-
aktorer utan även bygga nya.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Olle Schmidt 88,2 11,8 91,9 94,7 92,9 98,8 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Något ökade ambitioner

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Olle Schmidt 193 12 47 2

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Driver inte miljöfrågan 
i gruppen eller i parlamentet 
men röstar relativt ofta till 
miljöns fördel.
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Stolt är jag knappast men jag är glad över att i 
Utvecklingsutskottet och Utrikesutskottet fått stå upp för 
respekten för mänskliga fri- och rättigheter, effektivisering 
av biståndet samt för demokrati och dess förutsättningar. En 
särskild framgång var när jag som föredragande för 
Utvecklingsutskottets betänkande om Utveckling som drivs 
av handel då resultatet blev att en majoritet av europaparla-
mentarikerna röstade för krav på ett avvecklande av de skad-
liga effekterna av EU:s jordbruksstöd.”

Noterat från enkäten:
+ Stödde det betänkande inför klimattoppmötet i 

Köpenhamn som meddelade att klimatanpassning ”så 
långt det går måste vara nya åtaganden som gå utöver 
det offentliga utvecklingsbiståndet”.

+ Stödde betänkandet Lokala och regionala konsekven-
ser av utvecklingen av intelligenta nät, vilket är en del 
av EU:s regionala program för att stödja lokala håll-
bara lösningar.

− Svensson hävdar i enkäten att han stödjer timmerför-
ordningen men nämner inte att han röstade emot lagen 
i parlamentet. 

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Svensson har vid ett antal tillfällen gått emot sin egen 

partigrupp och röstat till det bättre i klimatfrågor.
− Vill att vissa gränsöverskridande miljöproblem ändå 

måste beslutas på medlemsstatsnivå.

Europeisk partigrupp: EPP

Alf Svensson (Kristdemokraterna) 
Ställer inte upp för omval. Född 1938
Ledamot i utskottet för utveckling
Suppleant i utskottet för utrikesfrågor

Bakgrund: 
Alf Svensson driver frågor  
gällande utvecklings- och 
utrikespolitik i Europaparla-
mentet och betonar vikten av 
att värna om mänskliga fri- och 
rättigheter. Han förespråkar ett 
resurseffektivt Europa som tar 
ansvar för att utveckla konkreta 
sätt att ersätta fossila bränslen 
med mer hållbara energikäl-
lor och uttrycker samtidigt 
missnöje över EU-subventioner 
till miljöförstörande verksamhet 
inom fisket och jordbruket.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Alf Svensson 67,6 32,4 100 90,5 82,0 100

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen partiets löften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Alf Svensson 124 13 8 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Har i ett antal omröstningar  
gått emot den konservativa  
partigruppens rekommendationer 
till att rösta för miljöns fördel. 
Bristfälligt miljöengagemang.
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”I det rättsliga utskottet är jag nog mest stolt över arbetet med 
att säkerställa transparens i gruv- och skogsindustrin i länder 
utanför EU. I det arbetet lyckades vi tillsammans med bi-
ståndsorganisationer och mängder med NGOs skapa ett så-
dant tryck att parlamentet tvingade fram bindande regler, 
som gör att alla gruv-, skogs- och oljebolag som är registre-
rade i Europa framöver måste redovisa alla betalningar de gör 
till regeringar och myndigheter i länder utanför EU.”

Noterat från enkäten:
− Uttalar inte sin egen roll i viktiga miljöfrågor, utan lutar 

sig tillbaka på partigruppens generella handlande. 

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Har ett bristfälligt miljöengagemang.
− Röstade sämst av alla svenska folkpartister vid refor-

men av den gemensamma jordbrukspolitiken.
− Röstade mot att skärpa klimatmålen för 2020.

Europeisk partigrupp: ALDE 

Cecilia Wikström (Folkpartiet) 
Född 1965 
Ledamot i utskottet för rättsliga frågor
Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor

Bakgrund: 
Cecilia Wikström driver främst 
frågor gällande upphovsrätt, 
kampen för fundamentala fri- 
och rättigheter samt migration 
och asyl. Hon är en delaktig i 
förhandlingarna om det gemen-
samma europeiska asylsystemet. 
Har även varit aktiv i frågor 
gällande sexuell och reproduktiv 
hälsa och kvinnans rätt till sin 
egen kropp. 

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Cecilia Wikström 77,1 22,9 94,6 90 92,8 98

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina löften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Cecilia Wikström 148 10 37 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Röstade till skillnad från 
partikollegan Paulsen mot  
nästan alla miljöförbättrande 
förslag om den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Har inte drivit 
miljöfrågan i parlamentet.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Det är åtgärder för att reducera matsvinnet i Europa som jag 
varit ansvarig i utskottet för konsumentfrågor. EU-
parlamentet har nu satt upp ett konkret mål att halvera svin-
net av ätbar mat till 2025. Det ska också bli lättare att ge bort 
ätbar mat till välgörenhet och eftersom den största delen av 
matsvinnet sker i hushållen kommer Kommissionen att för-
tydliga reglerna kring bäst-före datum och sista förbruk-
ningsdag.” 

Noterat från enkäten:
+ Vill minska EU:s direktstöd till jordbruket och öka 

landsbygdsprogrammets andel av budgeten. Arbetade 
för att stoppa möjligheten att flytta pengar i motsatt 
riktning. 

− Ifrågasätter om det verkligen är en effektiv klimatpo-
litik att på EU-nivå sätta upp bindande mål för energi-
effektivisering med lika hög prioritet som utsläppsmå-
let (vill reducera till ett mål). 

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Har visat ett engagemang i att minska matsvinnet.
− Prioriterar konsekvent frihandel och företagsklimat 

framför miljöförbättringar och klimatåtgärder.
− Röstade mot alla förslag på skärpningar av kommis-

sionens nya klimatmål för 2030.
− Gjorde en rejäl groda i Sveriges radio 2012 när hon tog 

strid för att man ska få fortsätta sälja dioxinförgiftad 
fisk i butikerna.

Europeisk partigrupp: EPP

Anna Maria Corazza Bildt (Moderaterna) 
Född 1963
Ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor

Bakgrund: 
Anna Maria Corazza Bildt har 
profilerat sig i matfrågor och 
driver bland annat kampanjen 
”Basta till matfusket”. Hon vill 
förenkla för företagande och 
skapa en gemensam marknad 
inom EU genom införande av 
euron och frihandelsavtal. Hon 
anser att produktionsmetoder, 
miljöinsyn, hållbarhet och djur-
skydd är viktigt, men det får inte 
inskränka den fria konkurrensen 
eller hindra handelsrörligheten.  

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Anna Maria  
Corazza Bildt 48,3 51,7 78,4 80,1 82,4 97,2 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina löften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Anna Maria 
Corazza Bildt 168 8 11 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Granskningens bottennapp. 
Hennes engagemang är starkt 
framförallt när det gäller att 
rösta mot miljöförbättrande 
förslag, exempelvis rörande nya 
klimatmål för 2030.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”En insats som jag är väldigt stolt över är mitt arbete med 
fiskereformen. Vi organiserade oss i det partiöverskridande 
nätverket Fish for the future. Min egen partigrupp har tradi-
tionellt varit den som är mest industrivänlig i fiskefrågor och 
min uppgift var främst att agera torped in i min partigrupp. 
Länge var jag ensam om att argumentera för en mer hållbar 
fiskepolitik i gruppen.”

Noterat från enkäten:
+ Var progressiv i att förbättra fiskepolitiken.
+ Var engagerad i reformen av EU:s gemensamma jord-

brukspolitik, där han gällande direktstödförordningen 
röstade för ökade åtgärder för förgröning i EU:s jord-
brukspolitik.

+ Föreslog en utfasning av bottentrålning på djup under 
400 meter vid fiske efter djuphavsbestånd i 
Nordostatlanten och arbetade för att övertyga fler i 
gruppen att stödja detta.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Har ibland intagit en viss miljöprofil under den gångna 

mandatperioden jämfört med tidigare.
+ Har arbetat för en hållbar europeisk fiskepolitik, inte 

minst gällande EU:s fjärrfiske.
− Har motarbetat bra regler för fasta biobränslen i EU.
− Har sagt att han är emot 100 procent förnybar energi i 

framtiden.
− Röstade mot de flesta förslag på skärpningar av kom-

missionens nya klimatmål för 2030.

Europeisk partigrupp: EPP

Christofer Fjellner (Moderaterna) 
Född 1976
Ledamot i utskottet för internationell handel
Suppleant i utskottet för utrikesfrågor
Suppleant i utskottet miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Bakgrund: 
Christofer Fjellner anser att 
miljö och handel bör gå hand i 
hand. Han vill införa ett miljöfri-
handelsavtal som avskaffar alla 
handelshinder för miljövänliga 
produkter och förnyelsebar 
energi. Han har tillsammans 
med Isabella Lövin arbetat för 
att förändra EU:s subventioner 
till fiskeindustrin.  Han var även 
engagerad i frågan gällande 
förbud mot import av illegalt 
avverkad timmer, men röstade 
sedan emot förslaget. 

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Christofer Fjellner 57,1 42,9 94,6 80 80 98,1 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina löften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Christofer Fjellner 117 17 34 9

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Förespråkar oftast en bakåt-
strävande klimatpolitik. Får dock 
en guldstjärna för sitt jobb i 
den konservativa partigruppen 
i samband med reformerna av 
fiskepolitiken.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Jag har varit med om att förändra fiskepolitiken genom en 
ny majoritet i EPP-gruppen. Har arbetat för och lyckats få stöd 
för större anslag till forskning vilket möjliggör satsningar på 
smarta nät och energieffektivitet, vi har också fått genomslag 
för gränsöverskridande elnät. Jag tog också initiativ till en 
energieffektiviseringspolitik som utgår från medlemsstater-
nas skilda villkor istället för detaljstyrning som riskerar att 
missa målet.”

Noterat från enkäten:
+ Röstade för energieffektiviseringsdirektivet. Detta efter 

invändningar om att det ursprungliga förslaget bröt 
mot grundläggande regler om subsidiaritet, vilket 
ledde till att direktivet arbetades om så att det respek-
terade medlemsstaternas rätt att själva bestämma hur 
energieffektiviseringen ska gå till.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Röstade fel vid omröstningen gällande bottentrålning.
− Anser att det är genom marknadslösningar som kli-

matkrisen bäst ska lösas, men vill ändå inte rädda de 
marknadsrelaterade verktyg, såsom handeln med ut-
släppsrätter, som syftar till att kontrollera marknadens 
utsläppen av växthusgaser.

− Har en central position i den konservativa partigrup-
pen, men utnyttjar den sällan till att förbättra miljöin-
ställningen hos andra partiledamöter.

− Vill inte att politiker ska kräva miljömärkningar av 
produkter, eftersom han tror att marknaden själv kan 
lösa alla marknadsmisslyckanden.

Europeisk partigrupp; EPP

Gunnar Hökmark (Moderaterna) 
Född 1952
Ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor
Suppleant för industrifrågor, forskning och energi

Bakgrund: 
Gunnar Hökmark driver frågor 
gällande utvidgning, forskning, 
återhämtning och behovet av 
ekonomiska reformer. Han är 
kritisk till direkta marknadsin-
terventioner i syfte att påverka 
priset på utsläppsrätter och 
tycker att det är viktigare att 
satsa på lägre energipriser än 
att öka andelen förnybar energi.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Gunnar Hökmark 55,6 44,4 97,3 80,6 81,5 98,2 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina löften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Gunnar Hökmark 166 15 8 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Är konsekvent med att 
rösta mot progressiva 
miljöförslag och engagerar 
sig knappast för miljön.

OMVAL
Ställer upp för
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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
Det ger hon inget svar på.

Noterat från enkäten:
− Anser att det finns en stor potential till energieffektivi-

sering i Europa, men ifrågasätter att det är en effektiv 
klimatpolitik att sätta effektivitetsmål. 

− Vill att övriga världen och inte Europa ska skärpa sina 
klimatmål för att nå tvågradersmålet.

− Tycker att politiker måste vara mer försiktiga med att 
införa fler obligatoriska märkningar på produkter, som 
syftar till att ge konsumentera mer information så att 
de kan forma marknader att bli mer miljövänliga.

− Hänvisar i många fall till andra parlamentariker och 
framför allt Christofer Fjellner när hon talar om mil-
jöfrågor.

4. Naturskyddsföreningens observationer
− Har varit högst frånvarande i miljödebatten under den 

gångna mandatperioden.

Europeisk partigrupp: EPP

Anna Ibrisagic (Moderaterna) 
Ställer inte upp för omval. Född 1967
Ledamot i utskottet för utrikesfrågor
Suppleant i utskottet för transport och turism
Suppleant i utskottet för säkerhet och försvar

Bakgrund: 
Anna Ibrisagic arbetar främst för 
att främja freden och säkerhe-
ten i Europa genom att bland 
annat arbeta med en fortsatt 
utvidgning av EU. Hon vill ha ett 
öppnare och generösare Europa 
och ett starkare EU-samarbete.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Anna Ibrisagic 56,3 43,8 86,5 88,2 80,4 98,9 

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina löften

2. Miljöengagemang (antal)
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Anna Ibrisagic 103 7 2 0

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Är frånvarande i miljö-
debatten och röstar nästan helt 
konsekvent mot progressiva 
miljöförslag.
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Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.  
Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se

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

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

www.naturskyddsforeningen.se
 

Europaparlamentet beslutar om de allra flesta miljöregler som gäller i Sverige. För att underlätta 
för miljöintresserade väljare att sätta sig in i miljöfrågorna inför parlamentsvalet den 25 maj 
2014 sätter Naturskyddsföreningen i sin valgranskning av den gångna mandatperioden ett 
miljöbetyg på alla svenska EU-parlamentariker baserat på hur de röstat och engagerat sig i 
miljöfrågor. 


