
Anf. 94 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Fru talman! Jag vill att Sverige ska vara en pådrivare i det europeiska och globala klimatarbetet. Det 

kräver att vi är aktiva i internationella sammanhang och att vi är en föregångare på hemmaplan. 

Trovärdighet hemma hänger ihop med att tas på allvar där borta. Här har vi en stor plump i protokollet 

som gör att vår trovärdighet brister. Jag tänker på Vattenfall, det företag som vi äger tillsammans och 

som regeringen har ansvar för. Vattenfall ensamt släpper ut mer koldioxid än hela nationen Sverige. 

Vattenfall gör huvudlösa affärer med gaskraft med Nuon och öppnar nya kolgruvor i Tyskland. Det här 

gör att vi tappar trovärdighet i det globala miljöarbetet.  

Jag vill ställa en fråga om något väldigt specifikt. Vattenfall har stämt den tyska staten för att man i 

Tyskland fattat ett demokratiskt beslut om att avveckla kärnkraften. Vattenfall vill ha ett enormt 

skadestånd därför att den tyska demokratin vill använda rätten att gå mot förnybara energislag. Vad 

tycker du om det, Annie Lööf? Är det rimligt att vi överprövar Tysklands demokratiska beslut i val av 

energislag? Det är min första fråga.  

Min andra fråga handlar om frihandelsavtalet mellan EU och USA, som jag förstår att Centerpartiet är 

för i de delar som nu ska förhandlas. I de här delarna ingår det som kallas investeringsskydd. Det 

skulle ge amerikanska företag rätten att stämma oss som demokrati om vi tar demokratiska beslut 

som minskar deras vinster, till exempel om vi tar bort de privata vinsterna i välfärden. Delstaten 

Quebec har med ett liknande investeringsskydd som grund blivit stämd därför att de vill förbjuda 

frackning, en väldigt miljöfarlig metod för att ta fram olja. Är detta verkligen rimligt? Ska våra 

demokratiska beslut kunna överprövas av företag i ett nytt avtal som gör att vi tappar inflytande över 

vår egen utveckling?  

Varför ska Vattenfall stämma Tyskland? Och varför ska vi låta fler kunna stämma oss?  

Anf. 95 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik: 
Fru talman! Jonas Sjöstedt skräms med spöken som inte finns. Handelsavtalet mellan EU och USA är 

inte i hamn än. Men det kommer att innebära väldigt mycket för våra småföretag och jobb. Det 

kommer att innebära en ökning av vår export med nästan 20 procent och en tillväxtökning. På många 

olika parametrar kommer det att innebära mycket gott för Sverige och företagen. Men det handlar inte 

om att underminera svensk och europeisk lagstiftning. Det handlar om att förenkla och förbättra 

standarder och regelverk som gör det möjligt att öppna marknader. Det Jonas Sjöstedt inte gillar med 

detta är just orden ”fri handel”. Han gillar inte handel – knappt företag, faktiskt. I det här fallet 

kommer vi att se till att det blir ett handelsavtal som funkar, ett handelsavtal som är lika rimligt som 

alla andra handelsavtal vi har med många andra länder i världen. Vi tror på fri handel eftersom det 

skapar jobb i Sverige, inte minst för den exporttunga basindustrin som är viktig bland annat för 

Norrlands inland.  

Låt oss se på Vattenfall. Vattenfall är ett statligt företag som ska gå före och peka ut vägen mot ett 

mer hållbart samhälle. Regeringen lade för något år sedan fram bland annat ett nytt ägardirektiv. Vi 

har nya mål för att just hållbarhet ska vara i fokus. Vattenfall ska vara ledande i omställningen mot 

grön energi. Det är viktigt att Vattenfalls styrelse och vd följer de ägardirektiv som finns. Brunkol i 

Tyskland blir inte bättre bara för att den finns i Tyskland. Det är lika dåligt i Sverige såväl som i 

Tyskland. Här är det viktigt att följa de ägardirektiv som finns om att vara ledande i omställningen mot 

förnybar energi.  

Anf. 96 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Min konkreta fråga gällde vad Annie Lööf tycker om att Tyskland har stämts av Vattenfall 

för att landet vill avveckla kärnkraften. Ett företag som vi alla äger och som du har ansvar för 

överprövar den tyska demokratins beslut. För en kärnkraftsmotståndare måste detta vara upprörande 

– tycker i alla fall jag. Någon sorts åsikt eller någon sorts viljeyttring vore intressant att höra.  

Annie Lööf säger att ni vet nästan ingenting om avtalet med USA, men det kommer att ge exakt 20 

procent ökad tillväxt, handel eller vad det nu var. Det är väl det man kallar contradiction in terms på 

engelska.  



Faktum är att det finns ett utkast till ram för avtalet. Där ingår en klausul som heter ISDS. Det innebär 

bolags rätt att stämma stater. Det är vad jag är ute efter. Jag har röstat för massor av handelsavtal 

som tar bort handelshinder i EU-parlamentet, men jag tänker inte rösta för ett avtal som ger företag 

rätt att stämma demokratier. Det är just den specifika delen, ISDS, som jag frågar dig om: Varför vill 

ni ge andra länders företag rätt att stämma vår demokrati om vi fattar beslut som minskar deras 

vinst? Det är en direkt parallell till den fråga du inte vill svara på om Vattenfall och Tyskland.  

Anf. 97 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik: 
Fru talman! Det här är Jonas Sjöstedts möjlighet att driva sin enkelspåriga linje om vinster i välfärden 

eller inte. Jag kan konstatera att avtalet inte är färdigförhandlat. Det är mycket som ligger på bordet, 

men syftet med ett frihandelsavtal är att skapa jobb och tillväxt, att förenkla och förbättra de regelverk 

och standarder som finns för att möjliggöra ett ökat utbyte som i förlängningen leder till ökad tillväxt 

och fler jobb hemma i Sverige. Det är Jonas Sjöstedt emot, och det är jag för. Det är en viktig 

skiljelinje.  

Vattenfall är, återigen, ett statligt bolag med tydliga ägardirektiv från regeringen. Jag förutsätter att 

Vattenfall följer dem. Vattenfall ska vara ledande i den gröna omställningen.  

(Applåder)  


