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Överstalig,  institutionaliserad  finanspolitik  i  Bryssel  för  euroländerna  på 

dagordningen  och beskattningsrätt för EU på väg  –  Regeringens  

prioriteringar  för  EU-arbetet  2015.   Eurolandet  Finland överskrider EU:s 

krav på underskottet i de offentliga finanserna. Island  drar  tillbaka  sin 

ansökan om  EU-medlemskap.  Klimatsituationen  och  EU:s otillräckliga 

klimatpolitik.  

 

 
1. Överstatligt, centraliserat finansdepartement och eurobudget för euroländerna på 

dagordningen och beskattningsrätt för EU på väg  -  ”Regeringens övergripande 

prioriteringar för EU-arbetet 2015” 

 

I artikeln på hemsidan 2015-02-19 : ”Den fortsatta eurokrisen.  Överstatligt, centraliserat 

finansdepartement och gemensam eurobudget för euroländerna på dagordningen och 

beskattningsrätt för EU på väg.  Sveriges förlorade självständighet i utrikes- och säkerhetspolitiken” 

behandlas förberedelserna i EU för en överstatlig, institutionaliserad finanspolitik för euroländerna 

och för beskattningsrätt för EU. 

 

”På det informella mötet den 12 februari 2015 med Europeiska rådet ( EU:s stats- och 

regeringschefer i sammanträde) diskuterades nya planer för Ekonomiska och monertära  unionen 

EMU och euron, 'Förberedelse för nästa steg för bättre ekonomisk ledning i euroområdet' och som 

uppmärksammades av www.europaportalen.se  nästa dag under rubriken 'Nya framtidsplaner för 

euron'. Bakom planerna står de fyra EU-ordförandena – EU-kommissionens Jean-Claude Juncker, 

Europeiska rådets Donald Tusk, eurogruppens Jeroen Dijsselbloem och Europeiska centralbankens 

Mario Draghi. 'I den dryftas förslag om en gemensam eurobudget och ett eurofinansdepartement. 

Stats- och regeringscheferna fick dessutom en lista på elva frågor att ta ställning till'. Den hänvisar 

uttryckligen (s 7) till de tidigare fyra ordförandenas rapport från 2012 'För en äkta ekonomisk och 

monetär union' , där samma tankegångar om 'tätare EMU-integration', 'en starkare EMU arkitektur, 

torgförs utan att de institutionella ändringarna namnges specifikt. Men det är fråga om ett 

superstatsbygge som innebär slutet på euroländernas självbestämmanderätt och demokrati och som 

måste avvisas. Det ryms inte heller inom ramen för EU:s nuvarande fördrag.  

 

På Europeiska rådets möte i juni ska ett mer detaljerat förslag från de fyra ordförandena behandlas 

om EMU och euron. Det är illavarslande. 

 

Men en överstatlig finanspolitik hotar också hela EU. 

 

På beskattningens område medgav ministerrådet 2013 en utredning om införande av 

beskattningsrätt för EU i samband med förhandlingar om den totala fleråriga budgetramen för 2014-

2020 med EU-parlamentet, som är medbeslutande, och som ville kraftigt höja budgetramen, i stället 

för att minska den, enligt sina tilltagande överstatliga ambitioner att expandera EU:s 

verksamhetsområden. Se på hemsidan artikeln 2014-03-13 : 'EU på väg att införa EU-skatt för att 

finansiera EU-budgeten – nej till beskattningsrätt för EU'.” 

 

I ett tal av Mario Draghi den 16 mars, som uppmärksammades dagen därpå av  

www.europaportalen.se  under rubriken ”Optimistisk Draghi: Sammanlänka euroländernas 

ekonomier”, erkände han : ”Från det ögonblick länder inträder i valutaunionen finns det ingen 

möjlighet att garantera att de kommer att förbli tillräckligt passande för att ha framgång inom den ”, 
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s 3. Men i stället för att ifågasätta valutaunionen EMU och euron , används tillkortakommandena 

för att ta jättekliv i det politiska superstatsbygget vad gäller ett gemensamt finansdepartement och 

en gemensam eurobudget. Den ekonomiska politiken blir överstatlig, centraliserad till nya EU-

institutioner. ”På den institutionella sidan, behöver vi flytta från ett system med regler och riktlinjer 

för utförande av nationell ekonomisk politik till ett system med närmare suveränitetsdelning inom 

gemensamma institutioner.” 

 

Valutaunionen EMU med euron är ett misslyckande beroende på ett ensidigt fokus på 

inflationsbekämpning och på att deltagande länder är för olika beträffande ekonomisk struktur, 

teknisk utveckling, konjunktur och korruption så att de störningar som uppstår kräver i regel 

landspecifika lösningar med en egen rörlig valuta och en egen penning- och valutapolitik – inte en 

avveckling av de nationella ekonomiska verktygen som ersätts med euron och överstatlig centralism 

efter ett genomsnitt.  

 

På Europeiska rådets möte i juni ska ett mer detaljerat förslag från de fyra ordförandena behandlas. 

Vad har den svenska regeringen för ståndpunkt ? 

 

Den 23 mars presenterade statsminister Stefan Löfven regeringens prioriteringar i EU-arbetet för 

2015  – som det finns anledning att återkomma till -  under ett tal på Handelshögskolan i Göteborg. 

Dessa återgavs av www.europaportalen.se  under rubriken ”Löfven: Ja, jag är europé” samma dag. I 

”Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015” sägs unde punkten ”1. Fler jobb och 

hållbar tillväxt” i första stycket: ”Sedan ett par år pågår ett arbete på europeisk nivå för att stärka 

regelverket för ekonomisk styrning och för att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen 

(EMU). Samtidigt är det tydligt att ansvaret för att genomföra nödvändiga ekonomiska reformer 

ytterst vilar på medlemsstaterna själva.” , s 3. Och i anslutning till underrubriken ”Ett tillväxt- och 

investeringsvänligt Europa” framgår:  

 

”Regeringen kommer att verka för: 

 

… 

 En väl fungerande ekonomisk och monetär union (EMU) där EU:s sammanhållning värnas 

och med ett stort mått av transparens i förhållande till beslutsfunktionerna inom EU28 

 …,    s 4. 

 

Det finns alltså inga erinringar från regeringen mot ambitionerna från ordförandena för EU-

kommissionen, Europeiska rådet, eurogruppen och Europeiska centralbanken  att flytta  makten  

över finanspolitiken till nya EU-institutioner i Bryssel och upprätta en gemensam eurobudget på 

bekostnad av euroländernas självbestämmanderätt och demokrati. Det är anmärkningsvärt. 

 

Bygget av superstaten har inte folkligt stöd. Svenska folket sade nej till valutaunionen EMU och 

euron i folkomröstningen 2003, trots att nästan hela etablissemanget stod på Ja-sidan. Enligt 

Statistiska centralbyråns senaste opinionsundersökning om eurosympatierna i november 2014 skulle 

77 procent rösta Nej, 13 procent rösta Ja och 10 procent vet ej.   

 

Det är inte gratis att tillskapa nya EU-institutioner med utökad byråkrati och fler lobbyister och med 

en verksamhet som gör att unionen alltmer går isär genom arbetslöshet, fattigdom och segregation. 

 

 

2. Eurolandet Finland klarar inte EU:s underskottsregel för de offentliga finanserna. 

Island drar tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap 

 

I artikeln på hemsidan 2014-12-04 : ”Eurolandet Finland i ekonomisk depression. Det självständiga 
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Island tar sig ur den ekonomiska krisen” beskrevs hur Finland fastkedjad vid EMU och euron har 

drabbats av minskad bruttonationalprodukt BNP både 2012 och 2013, medan Island, som drabbats 

synnerligen hårt av finanskrisen, men som med en egen rörlig valuta, en egen valuta- och 

penningpolitik innehållande också valuta- och kreditrestriktioner samt med ansvarsutkrävande av 

bankerna har fått fart på tillväxten, fått ned arbetslösheten och budgetunderskottet. Den isländska 

återhämtningen fick ekonomipristagaren Paul Krugman att tala om ett ”Isländskt mirakel”. 

 

Finlands ekonomi fortsatte att krympa 2014, då minskningen var 0,1 procent. Enligt uppgifter från 

Statistikcentralen i Finland den 31 mars om ”Offentliga sektorns underskott och skuld” var 

underskottet i de finska offentliga finanserna 3,2 procent 2014. Finland bryter alltså mot EU-regeln 

att underskottet ska vara högst 3 procent. Se artikeln ”Historiskt: Finland bryter mot EU:s 

budgetregel” den 1 april på  www.europaportalen.se  . Enligt statistiken har den konsoliderade 

bruttoskulden i Finland ökat hela tiden sedan 2008 och uppgick till 59,3 procent av BNP 2014, d v s 

nära EU-gränsen för tillåten maximal offentlig skuld på 60 procent av BNP. 

 

Finland har drabbats hårt av valutaunionen EMU och euron och skulle ha behövt ha kvar sin 

självständighet och de ekonomiska verktygen som förlorades. 

 

Det självständiga Island har visat hur man kan framgångsrikt använda en komplett ekonomisk 

verktygslåda. Att den isländska regeringen skulle dra tillbaka EU-ansökan var logiskt och ett 

hållbart fiske kräver också nationell suveränitet. 

 

Den 12 mars blev det officiellt att Island har strukit sig själv som EU-kandidat och inte tänker 

återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap samt har dragit tillbaka tidigare EU-ansökan. 

 

” 'Islands intressen tjänas bättre utanför den Europeiska  unionen', skriver Islands utrikesminister 

Gunnar Bragi Sveinsson i ett brev adresserat till både EU-kommissionen i Bryssel och till Lettland, 

som just nu håller i EU:s ordförandeklubba. I torsdagskväll blev det officiellt att Island har strukit 

sig själv från listan  över EU-kandidater.”    SvD 14/3 -15 

 

 

3. Klimatsituationen och EU:s otillräckliga klimatpolitik inför klimatmötet i Paris 

 

 

3.1 Det minsta istäcket i Arktis sedan mätningarna startade 

 

Enligt mätningar av den amerikanska rymdstyrelsen Nasa nådde isbildningen i Arktis under vintern 

sitt maximum den 25 februari. Det är 15 dagar tidigare jämfört med genomsnittet för mätningarna 

mellan åren 1981 och 2010. ”Satellitbilder från Nasa har analyserats vid USA:s nationella center för 

snö och is vid universitet i Boulder, Colorado.  

 

Utfallet visar att 14.54 miljoner kvadratkilometer täcks av is, vilket är den lägsta siffran sedan 

mätningarna startade 1979. 

 

Mätningarna visar hur isen smält allt snabbare på senare år. Varma sommarmånader påverkar också 

isens tjocklek.”   SvD 23/3 -15 

 

 

3.2 Halten koldioxid i atmosfären på historisk nivå, över 400 miljondelar 

 

Några dagar i maj 2013 överskreds gränsen 400 miljondelar koldioxid i atmosfären som inte 

tidigare hade passerats på minst 800 000 år. I år har halten koldioxid i atmosfären legat över den 
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gränsen i många veckor. ”Hela mars månad var halten av koldioxid  i atmosfären över 400 

miljondelar. Genomsnittet  vid den klassiska mätstationen Mauna Loa på Hawai låg närmare 

bestämt på 401,52.”   DN 12/4 -15 

 

Enligt Internationella energiorganet IEA preliminära årssammanställning släpptes 32,3 miljarder ton  

koldioxid ut globalt i fjol. Det var samma nivå som under 2013.  SvD och DN 16/3 -15 

 

Växthusgaserna i atmosfären förhindrar värmeutstrålningen från planeten och bidrar på så sätt till 

den globala uppvärmningen av land och hav. Den varmare luften förmår att uppta mer vattenånga, 

vilket förvärrar naturkatastoferna. En del av koldioxiden tas upp av haven som försuras mer och 

mer samtidigt som de värms upp, vilket är förödande för hela ekosystemet. Avsmältningen av 

glaciärerna i Anderna  i Sydamerika har redan påverkat tillgången på vatten menligt för 

befolkningarna i angränsande områden. Detta är bara början på globala problem av oanade mått. 

 

 

3.3  EU:s otillräckliga klimatpolitik 

 

I december är det meningen att världen ska enas vid FN:s klimatmöte i Paris om ett globalt 

bindande klimatavtal som ska träda i kraft 2020. FN:s klimatmöte i Lima i december i fjol var en 

del av förberedelserna. Se artikeln på hemsidan 2015-01-22 : ”2014 jordens varmaste år sedan 

1880. EU-kommissionens arbetsprogram för 2015: klimatet och miljön sviks. FN:s klimatmöte i 

Lima.” 

 

Inför klimatmötet i Paris ska samtliga parter meddela hur stora utsläppeminskningar man åtar sig 

till 2030. 

 

Svenska Dagbladet rapporterade den 7 mars om EU:s bidrag. ”På fredagen kom EU med sitt bidrag 

som består av mål om 40-procentiga utsläppsminskningar, 27 procent andel förnybar energi och 27 

procent energieffektivisering – allt till 2030. 

 

Klimatminister Åsa Romson sade sig vara nöjd med beslutet, men påpekar att Sverige driver på för 

ökade ambitioner. 

 

EU:s bidrag möter kritik från flera håll, bland annat eftersom det inte berör frågor som finansiering 

eller hur vi ska hjälpa fattigare länder till anpassning då klimatet förändras. 

 

Målen anses inte heller ligga i nivå med vad vetenskapen säger krävs för att världen ska klara 

tvågradersmålet.”     

 

EU är tillsammans med USA och Kina de största utsläpparna av växthusgaser och samtidigt de 

främsta bromsklossarna när det gäller att åtstadkomma tillräckliga åtgärder för att uppnå 

tvågradersmålet.” 

 

Men svenskarna vill att det ska göras mer för att begränsa klimatförändringarna. Det visar en 

opinionsundersökning som Världsnaturfonden WWF låtit göra. 

 

”Över 1100 personer har svarat i undersökningen och åtta av tio, 82 procent, tycker att politiker och 

beslutsfattare borde göra mer för att begränsa klimatförändringarna. 

 

Ungefär var tredje, 35 procent uppger att deras oro för klimatet har ökat jämfört med för fem år 

sedan. Bland det som oroar mest finns fler stormar och extremväder, 41 procent, stigande havsyta, 

37 procent, och smältande glaciärer, 25 procent, 



 

Ansvaret läggs inte bara på politikerna, enligt unersökningen är många beredda att ändra sina egna 

vanor.”    DN 24/3 -15 

 

 

Opinionsbildningen underifrån måste bli mer omfattande. 

 

 

 

Kaj Lidén 

www.EU-kommentar.se  
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