
Tydligare spelregler för EU 

 
Den 20 november kommer riksdagen att rösta om nya spelregler för den Europeiska Unionen. Bland annat 
kommer man att tydligare definiera vad vi ska ha EU till och vad EU ska hålla tassarna borta från.  
 
För oss moderater är det viktigt att vi använder EU till det som vi inte kan lösa själva. Annat ska EU låta 
bli, liksom att politiker i riksdagen hemma i Sverige inte ska in och peta i sådant som bäst löses av 
kommuner eller enskilda människor. Så är det inte alltid, men med Lissabonfördraget införs en tydlig lista 
över vad vi ska använda EU till. Med en sådan lista är det lättare att bevaka att EU gör rätt saker.  
 
Vissa saker måste vi göra tillsammans med andra. Klimathot, finanskris och terrorism är internationella 
problem som påverkar oss, oavsett om vi samarbetar med andra eller ej. I grunden kan vi inte lösa dem 
ensamma. Klimatfrågan prioriteras också tydligare i fördraget än i dag, och är en ödesfråga som kräver 
samarbete och tydlighet.  
 
Med fördraget får riksdagen möjlighet att säga ifrån, emot och bromsa förslag som inte har på EU-nivå att 
göra. Om flera nationella parlament säger ifrån måste EU-kommissionen tänka om. Det ger oss här 
hemma en möjlighet till kontroll av EU, och kraven på att riksdagen bevakar vad som händer blir högre. 
Europaparlamentet får en större roll i Lissabonfördraget, vilket innebär att fler direktvalda politiker får 
större kontroll och insyn i beslutsfattandet.  
 
Dagens fördrag, det så kallade Nice-fördraget, slöts när EU hade 15 medlemmar. I dag är vi 27 och flera 
länder vill ansluta sig. Det säger sig självt att vi måste anpassa EU till ett växande antal medlemsländer 
samtidigt som vi ökar öppenheten och den demokratiska förankringen.  
 
Däremot hotar inte fördraget alliansfriheten eller arbetsrätten, något vi får höra ofta – men ett fel blir inte 
rätt för att det upprepas. Fördraget ger EU en hög representant och vald ordförande, vilket ger oss en 
tydligare utrikes- och säkerhetspolitik. Det slår fast att vi samarbetar och delar ansvar för kriser i Europa, 
vilket vi gör redan i dag, men säkerhetspolitiken förblir mellanstatlig vilket innebär att exempelvis 
alliansfriheten inte kan ändras med överstatliga beslut. Det blir ingen EU-armé. 
 
Löntagarnas ställning och rättigheter, exempelvis genom kollektivavtal, stärks med fördraget eftersom de 
ingår i de rättsligt bindande mänskliga rättigheter som då införs i hela unionen. Däremot berörs inte 
Lavaldomen, som kom i kölvattnet av de lettiska byggarbetarna i Vaxholm. Den vare sig påverkar eller 
påverkas av fördraget. Detsamma gäller svensk anslutning till euron, den bestämmer vi själva om och när 
vi vill införa.  
 
Lagrådet har i sitt yttrande sagt att Lissabonfördraget är i linje med svensk grundlag. Hittills har stödet för 
Lissabonfördraget varit starkt i riksdagen och bestått av ledamöter från alla fyra allianspartier och 
socialdemokraterna. Vi hoppas på detsamma den 20 november.  
 
Sammanfattningsvis ger fördraget EU verktyg för att fungera bättre med 27 eller fler medlemmar. Det 
tänker jag rösta för. De i riksdagen som säger nej till fördraget säger däremot nej till ett öppnare och bättre 
fungerande EU. Ett nej skulle göra Sverige och Europa sämre.  
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