
Sverige har påverkat EU i rätt riktning 
 
Till årsskiftet är det svenska ordförandeskapet i EU över. Sverige har levererat bättre 
samarbeten och nya avtal på en rad områden och nu lämnar vi över till spanjorerna. Det kan 
alltså vara lämpligt att ta sig en titt i backspegeln, vad har Sverige åstadkommit? 
 
Klimatet har stått högst på det svenska ordförandeskapets lista och EU har tagit en tydlig 
ledarroll. Tillsammans har våra 27 medlemsstater gått i bräschen för ett globalt klimatavtal 
samtidigt som vi tagit ansvar för våra egna utsläpp. EU, som står för 13 procent av världens 
utsläpp, kommer att minska sina utsläpp väsentligt.  
 
Dels finns ett långsiktigt utsläppsmål, att fram till 2050 bör EU sänka utsläppen av 
växthusgaser med 80-95 procent jämfört med 1990. Och dels finns ett kort- och medelsiktigt 
utsläppsmål, att EU under alla förhållanden kommer att minska utsläppen med 20 procent 
fram till 2020, med 30 procent om andra parter gör tillräckliga utsläppsminskningar.  
 
Sverige har nått målsättningen att leverera ett ambitiöst energieffektiviseringspaket. Det 
handlar om energimärkning av energirelaterade produkter, energimärkning av däck och en 
reviderad lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Detta är en av många pusselbitar i 
Europas heltäckande arbete för att möta klimatförändringarna.  
 
Vi har också verkat för att underlätta för företag och deras tillväxt så att jobben kan bli fler. 
Miljontals européer, varav hundratusentals svenskar, lever i arbetslöshet och utanförskap. 
Med kraftfulla åtgärder för att möta finanskrisen har denna kunna avvärjas samtidigt som vi 
drivit på för många beslut om arbetsvillkor och socialt ansvarstagande på arbetsmarknaden.  
Sverige har också levererat en överenskommelse om likabehandling av kvinnor och män som 
är egenföretagare. 
 
Efter decennier av förhandlingar finns nu också en överenskommelse om hur ett gemensamt 
EU-patent ska utformas och regleras. EU-patentet kommer att främja innovation och ge 
europeisk industri bättre möjligheter att konkurrera på den globala marknaden. För svenska 
företag innebär det att man slipper söka patent från flera olika myndigheter och 
förhoppningsvis blir kostnaderna lägre.  
 
Detta är ett axplock av vad det svenska ordförandeskapet levererat. Nu ser jag fram emot ett 
Gott Nytt Valår och inrikespolitik, tillsammans med våra Alliansvänner tänker jag arbeta för 
en fortsatt politik för fler jobb och bättre välfärd.  
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