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Sammanfattning

För Sverige, liksom många andra länder, har medlemskapet i EU varit ekonomiskt 
gynnsamt. Men i takt med att demokratin försvagas på flera håll i unionen, blir 
det allt viktigare att också värna EU:s demokrati och tilliten till unionen. Dessa 
två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand. I EU:s vitbok från 2017 
utmålade Jean-Claude Junker en möjlig framtidsvision under rubriken ”doing less 
more efficiently”, att göra färre saker men bättre. I denna anda utvecklar denna 
rapport sju förslag som tillsammans skulle vara tillräckligt genomgripande för att 
få EU att samtidigt öka sin ekonomiska tillväxt och framstå som ett demokratiskt 
föredöme: 

1. Inför en övergripande princip att enbart betala för resultat.

2. Skifta innovationsstödet från anslag till betalning för resultat, enligt den 
modell som redan driver på innovationstakten på flera andra håll i världen.

3. Flytta fokus i klimatpolitiken från delfinansiering av projekt som skulle 
genomföras i alla fall, till en ekonomisk mekanism för CCS och utökad 
elproduktion för att möjliggöra industrins omställning till utsläppsfritt.

4. Övergå från en jordbrukspolitik baserad på passivt arealstöd, till betalning 
för BECCS, vilket bidrar till att nå klimatmålen.

5. Krymp regionalpolitiken till den del som det finns evidens för: Sammanhåll-
ningsfondens finansiering av infrastruktur i de fattigare EU-länderna.

6. Ersätt en ad-hoc mässig stabiliseringspolitik med en som skapar krisresistens.

7. Upprätta en ordning för att hindra odemokratiska länder från att ta 
kontrollen över EU. 
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Inledning
EU-rapporteringen och -debatten handlar ofta om det 
politiska spelet och om dragkampen kring de förmåner 
som portioneras ut. Mer sällan diskuteras vad Sverige vill 
med EU. Ändå är det mer nödvändigt än någonsin. När 
demokrati och frihet hotas i världen bör EU inte enbart 
betraktas utifrån svenska kortsiktiga ekonomiska intres-
sen. Långsiktigt är Sverige bäst betjänt av att EU:s demo-
kratier överlag är framgångsrika. För att uppnå det behövs 
ett EU som är mycket mer resultatinriktat.

EU startade visserligen som ett fredsprojekt. Idag ter sig 
krig mellan EU-länder emellertid ganska avlägsen. Sam-
arbetet ger i stället intryck av en dragkamp om den eko-
nomiska fördelningen av medel och kostnader. Partier som 
vill förmå sina respektive nationer att lämna EU, enas ofta 
i en känsla av att vara ekonomiskt missgynnade. 

För Sveriges del har vinsterna varit betydande. Enligt 
en uppföljning 20 år efter medlemskapet blev utfallet på 
samtliga punkter bättre än vad de omfattande EU-kon-
sekvensutredningarna hade förutspått. I synnerhet sänk-
tes konsumentpriser medan produktivitet och inkomster 
spurtade när det svenska näringslivet blev mer konkur-
rensutsatt. Det är därför inte förvånande att den svenska 
EU-opinionen också blir alltmer positiv.

Ändå är behovet av ett nytt fredsprojekt större än 
någonsin. Denna gång handlar det inte om risk för krig 
mellan EU-länder. I stället formas nya hot,  som riktar 
sig mot demokratiska samhällen med de värderingar som 
förenar Europas länder. Enligt the Economists demokra-
ti-index har demokratin i världen backat ordentligt under 
de senaste tre åren, och ligger nu sämre till än någon gång 
sedan mätningen inleddes år 2006. 

Demokratier hotas på tre sätt: inifrån genom att länder 
som Ungern och Polen rör sig på ett sluttande plan; uti-
från när diktaturer som Kina och Ryssland utövar ekono-
miska, politiska och militära påtryckningar – om några få 
EU-länder faller  för deras påtryckningar, eller blir offer 

för trollfabrikerna, riskerar beslutsprocessen inom EU 
att tvärnita; för det tredje, och kanske viktigaste, riskerar 
demokratier att förlora sin glans. Folken i många länder 
lyssnar då lättare till locktoner från ledare som glider mot 
autokrati.

Försvaret av demokrati och lagstyre kräver därför att 
hela EU kan visa upp en stark ekonomi. Det skulle göra 
enskilda länder mindre lockade eller beroende av affärer 
med diktaturer. Det skulle skapa rådrum för investeringar 
i säkerhet och säkrare leveranskedjor. Viktigast av allt är 
att kunna visa att demokrati är ett eftersträvansvärt sätt att 
styra ett land. 

Det tidigare fredsprojektet byggde på att länder som gick 
med i EU uppfattade fördelar för egen del, och kanske för 
fredstanken. Det nya fredsprojektet lyckas enbart om EU 
i sin helhet och de flesta medlemmar är tillväxtmotorer. 
Sverige har därför idag ett mycket större intresse av att 
hela EU lyckas ekonomiskt. Detta är också helt avgörande 
för att klara andra för Sverige angelägna områden som 
klimatpolitiken. 

I den här rapporten utvecklas i sju punkter en reformering 
av EU:s eget arbete och organisation. Förslagen är genom-
gripande i den bemärkelse att de sannolikt skulle förmå EU 
att förverkliga sina stora ambitioner för tillväxt, miljö och 
demokrati. Samtidigt är punkterna inte radikala i bemär-
kelsen att de kräver stora omfördelningar mellan länder 
och grupper. Förslagen förutsätter inte heller en orealistisk 
politisk enighet bland medlemsländerna. I själva verket 
finns redan många som förordar åtminstone mindre steg 
i den riktning som skissas här. Nödvändiga reformer som 
helt ligger i enskilda medlemsländernas hägn behandlas 
dock inte här. 

”Långsiktigt är Sverige bäst betjänt 
av att EU:s demokratier överlag 
är framgångsrika. För att uppnå 

det behövs ett EU som är mycket mer 
resultatinriktat.
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Därför räckte inte Europa 2020…
År 2000 lanserades den så kallade Lissabonstrategin, ett 
tillväxtprogram med reformer på nationell och EU-nivå. 
Den var ordrik och bred, men inte särskilt fokuserad och 
ansågs inte framgångsrik. I ett försök att piffa upp strate-
gin lanserades en ny version under 2005. som var något 
mer fokuserad och försökte att strama upp processerna 
avseende politiken för makroekonomi, mikroekonomi och 
sysselsättning i de så kallade integrerade riktlinjerna (Inte-
grated Guidelines). 

På basis av dessa drar varje EU-stat upp sina nationella 
reformprogram som listar planerade reformer och mål. År 
2010 samlades ländernas strategier till Europa 2020-stra-
tegin som fokuserar på fem huvudsakliga mål, till exem-
pel att 75 procent av befolkningen mellan 20 och64 årig 
skall vara sysselsatt. På EU-nivån formulerades också sju 
huvudsakliga initiativ (flagship initiatives)  av Kommis-
sionen, varav ett var den så kallade Innovationsunionen. 
Även Europeiska Rådet (European Council) har ett ansvar 
för att implementera och följa upp strategin.

Ett nytt inslag sedan 2011 är den Europeiska planerings-
horisonten (semester). Hållpunkterna varje år är ana-
lys, målformulering och formulering av reformstrategin 

för sysselsättning och grön, inkluderande tillväxt. Euro 
Plus-pakten slöts under 2011. I och med den förband sig 
Euro-länderna att genomföra reformer som främjar syssel-
sättning, konkurrenskraft, och makroekonomisk stabilitet.

Även om man bortser från BNP-tappet under finanskrisen 
2007–10 så finns det dock inga tecken på att tillväxten i 
EU, trots reformstrategin, skulle ha förbättrats – snarare 
tvärtom, vilket framgår av diagrammet nedan.

…och inte heller ”European Green Deal”
Den nya Kommissionen under Ursula von der Leyen pre-
senterade 2019 en uppfräschad tillväxtstrategi, tydligare 
knuten till den så kallade ”European Green Deal”, samti-
digt som ett modernt välfärdssystem betonas. Innovation 
och entreprenörskap nämns först på tredje plats och sna-
rare som ett underordnade eller separata mål, snarare än 
som förutsättningar för att uppnå de prioriterade målen. 
von der Leyen formulerade det som att  ”The European 
Green Deal is our new growth strategy.” Hon påstod 
rentav att ett snabbare klimatarbete skulle ge upphov till 
ökad konkurrenskraft och inkomster.

Detta är direkt i strid med forskningslitteraturen 
och vad EU-kommissionen själv beräknar. Enligt en 
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sannolikt underskattad kalkyl  tror EU nu att en 55-pro-
centig utsläppsminskning skulle sänka BNP med 0,39 
procent till och med år 2030.1 Om man antar att kostna-
derna utvecklas i nivå med ytterligare utsläppsminskningar 
över de kommande trettio åren, kommer det att kosta 
EU:s medlemsländer åtminstone 1300 miljarder Euro. 
Om EU har underskattat kostnaderna i linje med tidi-
gare underskattningar så är 4000 – 5000 miljarder Euro 
en rimligare siffra.2 Som en jämförelse uppgår Unionens 
återhämtningsfond till 750 miljarder Euro. Här skall man 
komma ihåg att BNP-effekten inte fångar att en större 
andel av BNP då går till klimatprojekt och mindre till 
annan konsumtion. Kostnaden som konsumenten betalar 
för bättre klimat är alltså väsentligt större.

En högre ambition på klimatområdet är inte gratis och 
skulle alltså i gengäld kräva ännu större tillväxtreformer 
om konkurrenskraft och inkomster dessutom skall främjas. 
Att inte låtsas om det bäddar för framtida besvikelser som 
urholkar förtroendet.

Att göra färre saker mer effektivt 
ökar förtroendet
I EU:s vision för 2025, det så kallade White Paper från 
2017, diskuteras politisk legitimitet och olika scenarier för 

1 EU-kommissionen (2020).
2 Dessvärre sker det regelmässigt enorma underskattningar. 
Se t.ex. Böhringer m.fl. 2009 som visar att 2020 års klimat-
mål kostat fyra gånger mer än EU:s optimistiska beräkningar.   
EU-kommissionen (2015) och Knopf m.fl. (2013) gör liknande 
uppskattningar.

mer respektive mindre samarbete. Där noteras att en tred-
jedel av européerna litar på EU idag, mot hälften för tio år 
sedan. En vanlig slutsats har varit att minskat förtroende 
beror på bristande möjligheter att påverka. De som tror 
så förordar att parlamentet ges en tyngre roll samt andra 
participatoriska reformer.

Forskningen ger dock ett annat svar. I länder med en livlig 
demokrati har förtroendet också minskat, mest påtagligt i 
USA. Förtroende byggs enligt studierna i stället mest på 
väl fungerande offentliga institutioner.3 Samtidigt uppstår 
en orsaksmässig ond cirkel. Institutioner som inte levererar 
ger sämre ekonomisk tillväxt. Det undergräver också för-
troendet, vilket i sig bidrar till svag tillväxt och även kan 
leda till ökad splittring, extremism och ojämlikhet.4 

Utöver att ett väl fungerande EU är viktigt för demo-
kratisynen i världen, är alltså den politiska legitimiteten 
avhängig att EU dels hjälper medlemsländer att leverera 
bättre, dels självt levererar bättre genom unionens egna 
institutioner. Mer än 80 procent av européerna stöder de 
fyra friheterna och 70 procent av invånarna i Euro-områ-
det stöder den gemensamma valutan. Förtroenderaset för 
EU:s institutioner torde därför kunna vändas.

Ett EU som är mer resultatinriktat skissas faktiskt i ett av 
scenarierna i EU:s White Paper från 2017. Det kallades 
”Scenario 4: Doing less more efficiently”, att göra färre 
saker mer effektivt. Där spåddes ett upptrappat EU-arbete 
för innovation, handel, säkerhet, klimatpolitik, digitali-
sering samt mer genomtänkt migrationspolitik, gränsbe-
vakning och försvar. Vissa uppgifter skulle styras mer från 
Bryssel, exempelvis en gemensam telekom-myndighet och 
gränsbevakning. Samtidigt skulle EU dra sig tillbaka från 

3 Exempelvis Rothstein (2011).
4 En studie som faktiskt belägger orsaksmässiga samband redo-
visas av Hwang (2015). Han belägger att dåligt fungerande insti-
tutioner orsakar lågt förtroende, och att lågt förtroende också 
orsakar lägre ekonomisk tillväxt utöver vad som åstadkoms av 
institutionernas fallerande politik och myndighetsutövning.

”En högre ambition på klimatområdet 
är inte gratis och skulle alltså i gen-
gäld kräva ännu större tillväxtrefor-

mer om konkurrenskraft och inkomster 
dessutom skall främjas. Att inte låtsas om 
det bäddar för framtida besvikelser som 
urholkar förtroendet.
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områden där man haft mindre framgång, till exempel regi-
onal utveckling, hälso- och sjukvårdsfrågor och arbets- och 
socialpolitik – såvida de inte direkt berör den inre mark-
nadens funktion.

EU:s White Paper ger emellertid inga ledtrådar om hur 
unionen skulle kunna lyckas  bli effektivare, eller för den 
delen avveckla de mindre effektiva verksamheterna. Vis-
serligen har små initiativ tagits för att projektpengar skall 
bli mer resultatinriktade, till exempel inom sammanhåll-
ningspolitiken (cohesion), men de har inte slagit igenom.5 

I förslaget till Återhämtningsplanen (Next Generation EU) 
gör EU-kommissionen ett nytt försök. Länderna skall 
enligt planen lägga fram förslag till återhämtningsprojekt 
som skall vara i linje med EU:s prioriteringar. Hela 37 pro-
cent av medlen är till exempel vikta för klimatvänliga pro-
jekt och 20 procent för digitala investeringar. Dessutom 
skall strukturreformer som stärker länders långsiktiga till-
växt främjas. 

Dessa förslag må fokusera insatserna, men i vilken mån 
faktiska resultat uppnås är en helt annan fråga.6 I det föl-
jande föreslås ett 7-punktsprogram som skulle kunna bli 
en rejäl hävstång för ett EU som levererar, samtidigt som 
det inte innehåller alltför utmanande omfördelningar mel-
lan grupper eller länder. 

1. Inför en övergripande  princip att 
enbart betala för resultat
En bättre resultatorientering är helt avgörande för bättre 
tillväxt. Enligt en färsk studie beräknas till exempel hälften 
av kostnaderna för infrastrukturinvesteringar slösas bort 
genom ineffektivitet vilket skulle  kunna undvikas genom 
bättre styrning.7  En del effektivitetsbrister bottnar i kor-

5 Enligt EU-revisorerna, se exempelvis Euractiv TV, ” Cohesion 
Policy projects still not result-oriented, EU Auditors say”, 7 sep-
tember 2018. 
6 Se t.ex. Economic Governance Support Unit (2020).
7 Schwartz m.fl. (2020).

ruption. På marginalen kan de adresseras med ännu mer 
kontroll och transparens, i synnerhet gentemot det Euro-
paparlamentet, vars ledamöter från olika länder kanske har 
möjligheter att särskåda oegentligheter på hemmaplan. I 
huvudsak bör dock betalningar knytas mycket närmare till 
uppnådda resultat.

Inom många EU-program har det byggts upp en omfat-
tande byråkrati i syfte att kontrollera att utbetalningar 
används rätt. Det är oklart i vilken mån det har fungerat. 
Risken kan snarare vara att additionaliteten minskar när 
allt fler av de som söker anslag gör det för projekt som 
de hade utfört i alla fall. För dessa framstår inte risken att 
fallera i ansökningsbyråkratin som lika betungande, samti-
digt som chansen att få anslag blir en ren bonus. 

Erfarenheten visar att det är svårt att kräva pengar tillbaka 
eller införa böter i efterhand. Ett enklare och ofta fram-
gångsrikt recept är att fokusera enbart på projekt för vilka 
resultat  enkelt och tydligt kan konstateras vara uppnådda, 
och att koppla ihop serier av sådana projekt. En godkänd 
kontroll av resultatet för det första projektet är då förut-
sättning för att det andra skall finansieras och så vidare, 
vilket upprätthåller drivkrafter att nå goda resultat. Som 
exempel är det relativt lätt att konstatera om en demon-
strationsanläggning för att producera vätgas från solenergi 
är byggd och i drift, medan ett utbildningsprogram för 
bättre miljö kan ha ganska svårmätta resultat.

Till tydligt konstaterbara resultat bör framför allt sådana 
räknas som med stor sannolikt inte hade skett utan 
EU-stödet, det vill säga som ger hög additionalitet. För att 
parafrasera Keynes: Det avgörande för EU är inte att göra 
vad andra skulle ha gjort lite bättre, utan att göra vad som 
annars inte hade gjorts alls. 

Därför bör som övergripande princip för alla EU-medel 
införas att pengar i möjligaste mån bör betalas för resultat, 
snarare än för slipade projektansökningar. Detta innebär 
också en gallring av vad EU ger medel till. Prioritet skall 
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ges till program och projekt där ett resultat kan identifieras 
som blir tydligt och synligt när det har uppnåtts. Samtidigt 
kan då mycket av byråkratin kring ansökan, processen och 
slutredovisningen förenklas, vilket inte minst gör projek-
ten tillgängliga för små och nystartade verksamheter. Föl-
jande avsnitt om innovationspolitik illustrerar detta.

2. Skifta innovationsstödet från anslag 
till betalning för resultat
Under de senaste 20 åren har amerikanska bolag som 
Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft, Amazon och Tesla 
värderats upp dramatiskt, medan europeiska industrijättar 
relativt sett har tappat i värde. Om aktiemarknaderna spår 
rätt bådar det inte gott för de europeiska ekonomierna.

En vanlig tolkning är att europeiska ekonomier halkat efter 
i den digitala utvecklingen. Ett annat sätt att se på saken 
är dock att en rad amerikanska företag vågat satsa på stora 
tekniksprång. En del har misslyckats, men de som lyckades 
hamnade långt före traditionella företag som ägnar sig åt 
inkrementella teknikförbättringar, vilket är det vanligaste 
sättet att driva innovation i det europeiska näringslivet.

Av en händelse gick de nya framgångsrika digitala dra-
karnas tidiga utveckling hand i hand med ett stort skifte i 
amerikansk innovationspolitik mot att betala för resultat. 
Åtskilliga studier har noterat att universiteten står för en 
mycket liten andel av viktiga innovationer, medan fristå-
ende innovatörer står för en överraskande stor del, ett för-
hållande som också gäller i Sverige.8

8 T.ex. Block och Keller (2008). Se Fölster (2018) för en 
forskningsöversikt.

I USA fick först privata stiftelser och sedan även myn-
digheter betydande framgångar med innovationstäv-
lingar, så kallade Grand Challenge. Exempelvis har den 
amerikanska försvarsmyndigheten DARPA lockat fram 
utveckling av självstyrande bilar på det sättet. Sedan år 
2010 driver därför den amerikanska regeringen Chal-
lenge.gov där de flesta myndigheter nu lägger ut Grand 
Challenge-tävlingar. Fler än 800 aktiva sådana är utlysta 
och pågående. I en forskningsöversikt från Konkurrens-
verket9  visas att de empiriska resultaten av Grand Chal-
lenge-tävlingarna i huvudsak är positiva. Det är inte minst 
tankeväckande att amerikanska bolag som nämndes ovan 
är mycket pådrivande när det gäller tekniksprång, och som 
själva både är flitiga deltagare i de amerikanska myndig-
heternas innovationstävlingar, men också ofta utlyser egna 
innovationstävlingar. 

Det är alltså ett skifte från att betala forskningsanslag till 
att betala för resultat. EU självt har i måttlig skala plockat 
upp tekniken i form av så kallade ”inducement prizes”. Det 
första utlystes 2012, och 2 miljoner euro utlovades till den 
första som utvecklade ett nytt alternativ till traditionell vac-
cinproduktion. Fyrtionio lag anmälde sig. Vinnaren 2014 
blev CureVac som hade lyckats utveckla den RNA-base-
rade teknik som nu använts av Pfizer och Moderna för 
framtagning av vaccin mot covid-19. CureVac har också 
ett eget vaccin på gång. 

EU har fortsatt att använda inducement prizes. Principen 
att betala för resultat talar dock för att en betydligt större 
del av EU:s nuvarande forskningsanslag bör skiftas om till 
Grand Challenge eller inducement prizes.

Ett stort hinder är även att EU-länderna har tvekat att 
använda Grand Challenge-priser till följd av en oklarhet 
om dessa är förenliga med EU:s statsstödsregler (som inte 
gäller för EU självt). Ett land som har hittat ett sätt att 
runda reglerna är Storbritannien som utlyste sitt Longi-
tude Prize 2012, via en stiftelse med huvudinriktning att 

9 (Fölster, 2018)

”Universiteten står för en mycket liten 
andel av viktiga innovationer, medan 
fristående innovatörer står för en 

överraskande stor del.
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hitta nya antibiotika. Delvis tack vare priset bildades också 
en rad start-ups i världen kring specifika nya antibiotika.10 

Ett förslag i den här rapporten är därför att statsstöds-
reglerna justeras för att tydliggöra att EU-länderna också 
själva kan lägga om en del av sin innovationspolitik i en mer 
resultatorienterad riktning med Grand Challenge-priser 
och likartade instrument.

Grand Challenge-priser är naturligtvis också styrbara. EU 
eller regeringar påverkar vilka utmaningar man vill utlysa 
priser för. Det kan vara en nackdel, men också en fördel. 
Till exempel är innovationspolitikens koppling till klimat-
målen för svag. Forskning och utveckling finansierad av 
riskkapital, regeringar och energibolag i världen motsvarar 
ungefär 70 miljarder euro per år, vilket inte är mer än ca 
fyra procent av världens totala utgifter för forskning och 
utveckling.11 En större användning av resultatbaserade 
forskningsanslag gör det möjligt att betona klimatmålen 
mer i innovationspolitiken – och ändå bara betala för de 
resultat som faktiskt uppnås.

3. Resultatinriktad klimatpolitik
EU:s klimatpolitik består i huvudsak av det europeiska 
systemet för utsläppsrättigheter ETS (Emissions Trading 
System). Det kompletteras med ett gemensamt regelverk 
om till exempel återvinning, utsläpp från bilar, energisyste-
mens effektivitet och annat. Därutöver sätts gemensamma 
mål. Det nuvarande klimatmålet om en 40-procentig 
minskning av växthusgasutsläpp från 1990 till 2030 inom 
EU, och än mer ett eventuellt upptrappat mål om 55 pro-
cent, kräver mycket stora investeringar i energisystem och 
annan infrastruktur. År 2050 skall nettoutsläppen vara noll 
procent.

10 Flera av dem hotades av konkurs under krisen, men har fått 
nytt liv efter ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen, 
den Europeiska Investeringsbanken, Wellcome Trust och 20 av 
de största läkemedelsbolagen kring en fond på en miljard dollar 
för kapitaltillskott till dessa företag.
11 The Economist (2020). 

Enbart i den så kallade ”Green Deal Investment Plan” vill 
EU mobilisera investeringar på över en trillion euro under 
10 år.12 Detta är dock till stor del inte nya pengar, och det 
är oklart vilken additionalitet projekten ger. Exempel som 
EU självt ger är modernisering av elsystemet i Zagreb, 
modernisering av fjärrvärme i Budapest och subventio-
ner till solpaneler.13 Samtliga är projekt som sannolikt är 
lönsamma och hade genomförts i alla fall, möjligen några 
år senare. Additionaliteten riskerar att bli liten. 

I grunden bottnar dilemmat i att satta mål står i strid med 
varandra. Tre målkonflikter sticker ut:

1. För det övergripande målet att jorden skall hålla sig 
inom 2-graders uppvärmning krävs att en stor del av 
världens länder med mycket låga inkomstnivåer har 
råd att satsa på klimatteknik. För att sådan teknik skall 
komma fram behövs i första hand riktad forskning och 
innovation. I stället satsar EU stora belopp på ganska 
dyr befintlig teknik.

2. För att uppnå målet om noll nettoutsläpp till år 2050 
behöver de industrier som idag är stora utsläppskällor 
bli koldioxidfria. Det kräver i sin tur en mycket större 
utbyggnad av elproduktionen än något EU-land idag 
planerar för. Exempelvis står enbart SSAB:s stålpro-
duktion för 14 procent av Sveriges utsläpp av växthus-
gaser. Ny vätgasbaserad utsläppsfri teknik finns inom 
räckhåll, men enbart järnmalmsproduktionen med 
den nya tekniken skulle kräva en tredjedel av Sveri-
ges totala elproduktion idag.14 Samtidigt har Sverige 
och EU genom mål om förnybar el (dit kärnkraft inte 
räknas) och miljötillstånd i praktiken omöjliggjort 
att elproduktionen och distributionen kan ökas i den 
utsträckning som krävs.

12 EU Kommissionen (2020).
13 EU Kommissionen (2020)
14 LKAB (2020)
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3. Åtminstone sedan 2014 förlitar sig alla av FN:s kli-
matpanel IPCC:s, scenarier, i vilka världen håller sig 
inom två graders uppvärmning, på att storskalig CCS 
(carbon capture and storage) införts.15 Ändå har EU 
inget genomtänkt policyinstrument kring CCS. 

Von der Leyens fagert formulerade gröna tillväxtstrategi 
krockar alltså inte enbart med tillväxtmålet. Det är inte 
heller troligt att den utstakade klimatpolitiska kursen ger 
de resultat som eftersträvas eller som är nödvändiga.

Mina förslag  för en mer resultatinriktad klimatpolitik för 
EU (och medlemsländerna) är därför att:

1. Mycket större vikt läggs vid forskning och utveck-
ling av klimatvänliga teknologier, inte minst CCS och 
utsläppsfria energikällor som kan skalas upp tillräck-
ligt för att nå de elbehov som en utsläppsfri industri 
och transportväsende förutsätter.

2. Målen för elproduktionen skruvas upp kraftigt och 
prioriterar de verkligt utsläppsfria energikällorna. 

3. ETS kompletteras med en ”omvänd” mekanism som 
betalar en koldioxidpremie till dem som fångar in 
växthusgaser och återför dem till jorden, så som till 
exempel Stockholm gör på försök.16

Mot bakgrund av IPCC:s scenarier kan den tredje punk-
ten bli den viktigaste. För att finansiera den föreslås i 
nästa punkt en reform av CAP (Common Agriculture 
Programme). 

15 Clarke m.fl. (2014).
16 Stockholm Exergi (2019)

4. En resultatorienterad jordbrukspolitik
EU:s jordbrukspolitiska program, CAP, står för 40 procent 
av EU-utgifterna. Därav ges 70 procent i arealstöd. En 
relativt liten del hamnar i den så kallade pelare 2, som ges 
till bönder för ett sammelsurium av miljöfaktorer, ibland 
i häpnadsväckande detalj, till exempel att varenda enskilt 
stående träd, solitär, räknas och berättigar till något högre 
stöd.

Beredelseprocessen för CAP är inte särskilt transparent. 
Normalt förhandlas allokeringen av budgeten först, med 
huvudsaklig medverkan av ländernas jordbruksdeparte-
ment, myndigheter och parlamentariska utskott. Först 
därefter diskuteras prioriteringar, mål och instrument. 
Antal mål har exploderat, och komplexiteten har gynnat 
lobbygruppers möjlighet att vrida stödet mot ett allmänt 
inkomststöd. Forskningen och utvärderingar av effektivi-
teten i CAP har fått litet genomslag. Avvägning mot EU:s 
andra policymål sker inte.17

I linje med den övergripande argumentationen i den här 
rapporten bör i stället även CAP bli resultatinriktat. Ingen 
betalning bör ske som inte är betalning för uppnådda 
resultat.18 För det behövs också enklare och mätbara mål. 

De flesta indikatorer som ligger till grund för utbetal-
ningar fångar idag inte önskade resultat utan är enbart 
kartläggningar av förhållanden eller av insatser, t.ex. inves-
teringar i förnybar energi, även om de inte leder till mins-
kade utsläpp. En del föreställer sig en ännu mer komplex 
apparat av resultatmått på gårdsnivå som håller reda på 
markanvändning, artmångfald, ekosystemtjänster och 
mänskligt välbefinnande. En sådan ytterligare komplexitet 
skulle dock sannolikt motverka sitt syfte. I stället behöver 

17 Se t.ex. Pe’er, G. m.fl. (2019).  
18 Det förs en diskussion om ”CAP post-2020 proposal” i den 
riktningen mot en ny resultatbaserad fördelning som då i gen-
gäld kan vara mer flexibel när det gäller val av medel och pro-
cesser. Enskilda länder skulle på det sättet få mer pengar genom 
mer ambitiösa prestationer. https://www.ecowatch.com/car-
bon-sequestration-2461971411.html

”Von der Leyens fagert formulerade 
gröna tillväxtstrategi krockar alltså 
inte enbart med tillväxtmålet. Det är 

inte heller troligt att den utstakade kli-
matpolitiska kursen ger de resultat som 
eftersträvas eller som är nödvändiga.
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CAP:s mål och prestationsmått post 2020 vara vad som 
ibland kallas SMART (specific, measurable, achievable, 
relevant, and time-bound).19 

I den andan föreslås här en enskild men stor reform. Större 
delen av utgifterna för CAP, åtminstone arealstöden, bör 
omvandlas till en omvänd koldioxidskatt för BECSS 
(Bioenergy carbon capture and storage). Idag ligger kol-
dioxidskatten på en dryg krona per kilo koldioxid. En 
subvention till den som odlar biobränsle och ser till att 
koldioxiden återförs till marken skulle alltså kunna ligga 
på samma nivå. Därmed skulle bönder få betalt för pro-
duktion genom att sälja biomassa till ett energibolag som 
sköter koldioxidlagringen. Genom dessa är det mycket lätt 
att verifiera resultatet och betala ut stödet.20 

5. En reform av regionalpolitiken
Ungefär en tredjedel av EU:s medel satsas på samman-
hållning (Cohesion policy). Under budgetperioden 2014 
– 2020 har medlen delats mellan ERDF (European Regi-
onal Development Fund, 55 procent), ESF (European 
Social Fund, 23 procent), CF (Cohesion Fund, 20 procent) 
och ett mindre ungdomsprogram (Youth Employment 
initiative, en procent). 

De regionalpolitiska medlen kan nog anses vara politiskt 
mycket viktiga. Samtidigt är den ganska omfattande empi-
riska litteraturen om effekterna av EU:s regionalpolitik 
nedslående. 21 Några studier hittar positiva, men små effek-
ter. Många hittar inga eller rentav negativa effekter.

19 Pe’er, G. m.fl. (2019).
20 Det finns också en diskussion om Bio-CCS genom jord-
bruksmetoder som återför koldioxid till marken. Dessa är svårare 
att verifiera och måste undersökas särskilt.
21 Se till exempel Pienkowski and Berkowitz (2015) som ger 
en utförlig översikt av studier om EU:s regionalpolitik. Se också 
European Parliament (2019) och Bachtler m.fl. (2017).

Två studier är dock särskilt noggranna och intressanta 
eftersom de undersökt vilka egenskaper hos projekten som 
gav bäst effekt på regioners ekonomiska utveckling.

I den första, Bachtler m.fl. (2017), är slutsatsen att styrning 
av projekten knappt förbättrats och rentav försämrats i en 
del regioner. Infrastrukturinvesteringar tycks ha fungerat 
bäst. I princip alla andra satsningar fungerade sämre. När 
det gäller innovationsprojekt var det möjligtvis för tidigt 
att bedöma de långsiktiga effekterna.

Den nyare studien skattar först regioners tillväxt som 
inte kan förklaras med bakgrundsfaktorer och undersöker 
sedan hur mycket av den ”oförklarade” tillväxten som kan 
tillskrivas EU-projekt med olika egenskaper. Slutsatserna 
är i korthet att:22

• Enbart Cohesion Fund-medlen verkar ge positiva 
effekter. Det är dessa som också till stor del finansierar 
infrastruktur i länder med mindre än hälften av EU:s 
genomsnittliga BNP, vilket stämmer väl med Bacht-
lers (2017) studie. 

• Mer fokuserade projekt med färre mål men längre 
varaktighet verkar ge större genomslag på tillväxten. 
Interregionala projekt är positiva.

• Projekt som styrs av lokala förvaltningar ger sämre 
effekt. Lokal påverkan kan i stället förenas med extern 
projektstyrning.

Därtill kan nämnas att projekt som finansieras helt eller 
delvis av företagsstöd verkar fungera sämre, möjligen för 
att de ofta inte ger additionalitet utöver vad företagen 
skulle ha gjort i alla fall. 

Projekt, som ofta har många mål, underkastas normalt en 
byråkratiskt krånglig ”performance review” inom ramen 
för det så kallade Performance Framework (PF). Det är 
teoretiskt möjligt att innehålla 6 procent av projektmedlen 
om ett projekt missar målet grovt, men medlen anslås då 

22 (European Parliament, 2019)
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till andra projekt i samma land. Den tänkta resultatinrikt-
ningen förblir svag.

Mot bakgrund av dessa empiriska resultat och inriktning 
i detta papper föreslås följande omorientering av EU:s 
regionalpolitik:

• EU:s regionalpolitik bör enbart anslå medel till det 
som Cohesion Fund gör idag, dvs infrastrukturpro-
jekt för transport och miljöändamål i de fattigare 
länder inom EU. Andra organ som EIB (European 
Investment Bank) med en liknande inriktning kan 
expandera.

• Resultaten av infrastrukturprojekt är på många sätt 
enklare att resultatutvärdera än andra projekt. Det är 
lätt att konstatera om ett reningsverk har byggts och 
om det fungerar. Därmed kan byråkratin kring ”per-
formance review” förenklas väsentligt.

• Satsa enbart på projekt som är fokuserade på få och 
långvariga mål i den mening att de består av flera obe-
roende delar i en följd. Finansiering för efterföljande 
delar skall enbart göras om och när de tidigare delarna 
fungerar.

• EU bör självt upphandla styrning av projekten. 
Lokala förvaltningar skall vara inblandade, men inte 
ha en operativ kontroll. På det sättet blir det också 
lättare att gardera sig mot korruption och missköt-
sel. Dessutom har många länder idag svårigheter 
att absorbera EU-medel just på grund av bristande 
projektstyrningskapacitet.

6. Fullborda stabiliseringspolitiken
Den Europeiska Kommissionens regelbok om Stabilitets- 
och tillväxtpakten har under åren vuxit till ett närmast 
obegripligt monster. Det påstås att ingen europeisk finans-
minister fullt ut förstår reglerna.

Grunden är visserligen enkel med utgångspunkt i två mål 
förankrade i Maastricht-avtalet från 1992. Regeringar 

borde hålla sig till ett budgetunderskott lägre än tre pro-
cent av BNP och statsskulden bör inte överskrida 60 pro-
cent av BNP. Tillämpningen har dock blivit en politiserad 
process fylld av ad hoc regler. Frankrike och Tyskland bröt 
mot målen utan konsekvenser år 2003 vilket ryckte undan 
mattan för trovärdigheten. Inget land har någonsin belagts 
med de böter som formellt sett finns. En lång rad regel-
ändringar har sedan dess luckrat upp kraven men också 
gjort dem mycket komplicerade.

Sedan corona-pandemin är reglerna dessutom satta ur 
funktion till 2021 och kommer knappast att införas på 
samma sätt nu heller, vilket annars till exempel skulle ställa 
krav på Italien att skära ned sin statsskuld som uppgår till 
160 procent av BNP med fem procentenheter per år.

Samtidigt ansluter sig gradvis alltfler ekonomer till en mer 
förlåtande syn på statsskulder, i vart fall så länge inflatio-
nen förblir låg. Ett förslag i den andan som inte kräver att 
EU:s fördrag omförhandlas kommer från European Fiscal 
Board, ett rådgivande organ till kommissionen. Där före-
slås en förenkling, ett skuldankare som skulle kunna vara 
högre än 60 procent med en konjunkturanpassad avbetal-
ning på statsskulden.

Samtidigt är EU på väg att implementera en återhämt-
ningsplan om 750 000 miljarder euro. En del hoppas att 
denna kan bli ett steg mot en europeisk skuld- och beskatt-
ningsrätt. Det är dock osannolikt att alla länder accepterar 
utvecklingen mot en skuldunion där alla garanterar var-
andras skulder utan att kunna ställa bindande krav på den 
ekonomiska politiken.

”Den Europeiska Kommissionens 
regelbok om Stabilitets- och tillväx-
tpakten har under åren vuxit till ett 

närmast obegripligt monster. Det påstås 
att ingen europeisk finansminister fullt ut 
förstår reglerna.

https://twitter.com/freeworldforum
https://www.facebook.com/FreeWorldForum/


www.frivarld.se

info@frivarld.se

@freeworldforum

            /FreeWorldForum

Fölster – Detta vill vi med EU

11

Knäckfrågan är alltså hur en slags makroekonomisk disci-
plin kan upprätthållas utan att knuffa länders banksystem 
i konkurs och utan en politisk reaktion där länder väljer 
att överge EU eller åtminstone euron. Utmaningen är 
möjligen inte så stor som det kan verka. De flesta länder 
med stabilitetsproblem är också Euroländer som redan 
är underkastade en kraftfullt disciplinerande mekanism. 
ECB:s möjlighet att sluta köpa statsobligationer från län-
der som för en alltför ansvarslös ekonomisk politik har 
visat sig enormt slagkraftig och har fått länder som Grek-
land och Italien att rätta in sig i leden. Tills vidare har det 
fått en politisk majoritet att acceptera en mer ansvarsfull 
stabiliseringspolitik. 

Därutöver har euroländerna gemensamt gjort en del för 
att förbättra den makroekonomiska stabiliteten och kan 
göra ännu mer som inte ter sig politiskt oöverstigligt. I 
synnerhet handlar det om att skapa en mekanism för län-
der som har ohållbara skuldnivåer att strukturera om sina 
lån, det vill säga tvinga långivare att ta en förlust, utan att 
landets banksystem kollapsar eller ekonomin hamnar i en 
djup kris.

Att underlätta för länder att strukturera om sina lån kan 
ses som en eftergift gentemot dem som slarvat, men det är 
i själva verket också en disciplinerande åtgärd. Det inne-
bär nämligen att långivare måste räkna med en reell risk 
att förlora pengar om långivaren lånar ut till ett land med 
alltför stor statsskuld, vilket de hittills ofta bortsett ifrån i 
övertygelse om att landet får stöd av ESM (European Sta-
bility Mechanism) eller av EU för att inte banksystemet 
skall fallera.

De tre pelarna till sådana reformer skulle vara:

1. Bryt den onda cirkeln mellan stater och deras bank-
system genom en riskavgift på banker vars utlåning är 
alltför koncentrerad till ett land. Inför ett gemensamt 
insättningsskydd vars premier prissätts efter ländernas 
risknivå.

2. Underskott som överstiger vad ESM bedömer som 
en konjunkturanpassad avbetalning på statsskulden 
bör enbart kunna lånas upp med oprioriterade obli-
gationer, det vill säga för långivare som accepterar att 
förlora sina pengar före vanliga långivare.

3. Skapa en juridisk procedur för en ordnad omstruk-
turering av ett lands statsskuld som till exempel inte 
skall kunna blockeras av enskilda långivare och som 
inte sår osäkerhet om Eurozonen eller EU utan är för-
utsägbar och regelstyrd.

Liknande reformförslag har föreslagits av flera ekonomer 
(t.ex. Agnès Bénassy-Quéré m.fl., 2018). Även om dessa 
i första hand gäller Euroländerna, skulle de ändå lösa en 
stor del av de makroekonomiska stabilitetsproblemen 
inom EU. Även EU:s egna stabilitetsregler skulle då kunna 
strömlinjeformas med Eurogruppens. Tillsammans skulle 
dessa då bli tydligt resultatinriktade genom att ge stater 
och långivare tydliga incitament och samtidigt minska 
risken att befolkningar drabbas av stora ekonomiska 
bakslag i onödan. Osäkerheten är i sig en stor hämsko för 
investeringar och tillväxt. 

7. Så kan en resultatinriktad EU- 
politik lägga kraft bakom orden 
Striden om kraven på lagstyre som villkor för utbetalningar 
från Återhämtningsfonden aktualiserar frågan hur EU kan 
ställa krav eller övertala länder att genomföra reformer eller 
gå med på EU-reformer som behövs för bättre resultat. 
Tidigare avsnitt har beskrivit att varken planeringshori-
sonten eller nuvarande krav i samband med utbetalningar 
till projekt utgör någon särskilt kraftfull mekanism. 

Avsaknaden av en sådan mekanism äventyrar inte bara 
EU:s förmåga att trappa upp tillväxten. Det folkliga 
stödet för EU riskerar också att urholkas om många får 
uppfattningen att EU-medlen inte används väl eller 
tillfaller länder som grovt avviker från EU:s värdegrund. 
Risken för en sådan utveckling är också påtaglig i samband 
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med Återhämtningsfonden, trots ambitionerna. Fonden 
ger inte snabba krispengar i egentlig bemärkelse. Medlen 
skall utbetalas från andra hälften av 2021 till 2024. Kom-
missionen försöker att använda fonden som instrument 
för att trycka på tillväxtreformer, men har få möjligheter 
att garantera att så bli fallet. Om regeringar satsar peng-
arna på höjda pensioner eller löneökningar för offentlig-
anställda i stället för laddstolpar och 5G-nätverk  kommer 
Återhämtningsfonden ses som ett misslyckande av de mer 
sparsamma länderna.

Tidigare erfarenheter har också visat att böter eller andra 
disciplinåtgärder är svåra att upprätthålla, båda för att län-
der som riskerar att drabbas av dem ofta redan riskerar 
en ekonomisk kris och för att disciplinåtgärder lätt rycker 
undan mattan för en konstruktiv dialog. 

Det som oftare har fungerat inom EU är att locka med ökad 
finansiering. Diskussionen kring Återhämtningsfonden 
visar då på en möjlig väg. Flera statsministrar hade bör-
jat undersöka om Återhämtningsfonden kunde finansie-
ras av en separat organisation, om än samordnad med EU. 
Denna gång blev det en överenskommelse om Återhämt-
ningsfonden byggd på en kompromiss när det gäller krav 
på rättsstatlighet.

Inför framtida kriser och finansieringsrundor, och även de 
återkommande budgetförhandlingarna, bör dock de län-
der som oftast är givarländer vidareutveckla tanken om en 
plan B. Grundtanken är att skjuta till finansiering i form 
av en separat ”Resultatfond” som EU inte styr över direkt 
och vars villkor för utbetalningar inte behöver godkännas 
av samtliga EU länder. Stadgarna i en sådan resultatfond 
skulle till skillnad från styrningen av Återhämtningsfonden 
stipulera att de deltagande länderna med enkel majoritet 
bestämmer vilka krav som skall ställas på länder som får 
pengar och till vilka typer av projekt.

På det sättet skulle EU bredvid sin löpande verksamhet 
också administrerapengar från Resultatfonden enligt de 

villkor som ställs där. Bland villkoren kan finnas lagstyre 
och att nödvändiga tillväxtreformer genomförs. 

Tillväxtproblemen i länderna handlar ofta om regleringar 
på arbetsmarknaden. Lika ofta är det dock en krånglig byrå-
krati som står i vägen. Italien föreslås till exempel bli den 
största mottagaren av medel från Återhämtningsfonden. 
För att öppna en bilverkstad i Italien krävs 86 tillstånd. 
En Pizzeria granskas av 21 olika myndigheter. Rättstvister 
drar ut i åratal.23

Samtidigt har Italien under manga år motsatt sig tanken 
om att genomföra mindre populära reformer i gengäld för 
EU-förmåner. En Resultatfond med skarpare krav kan 
dock i slutändan välkomnas även av många italienare. En 
stor del av tidigare svårigheterna att använda EU-pengar 
väl härstammar från södra Italien som präglas av motstånd 
mot reformer, korruption, beroende av subventioner och 
svag infrastruktur. En Resultatfond som knyter utbetal-
ningar bättre till resultat kan således vara det bräckjärn 
som övriga Italien behöver. Samtidigt är potentialen även 
för dem som bor I södra Italien enorm. Bara som ett exem-
pel kan nämnas att en digitaliserad offentlig förvaltning 
– ett av Återhämtningsfondens ändamål – skulle förenkla 
livet dramatiskt för många italienare om det verkligen 
omvandlas till konkreta resultat.

Vägen framåt
Hur väl EU-länderna utvecklas kommer att vara avgö-
rande för hur världen värderar demokratiska och rättssäkra 
styrelseskick. För Sverige och svenskar har det därför bli-
vit mycket viktigare än tidigare att andra EU-länder också 
utvecklas väl. 

23 Enligt websidan Corriere della Sera. Se också Världsbankens 
”Doing Business”.

”För att öppna en bilverkstad i Italien 
krävs 86 tillstånd. En Pizzeria granskas 
av 21 olika myndigheter. Rättstvister 

drar ut i åratal.
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Ambitionerna kommer inte att infrias om inte EU som 
helhet dels lyckas bättre med tillväxt och sysselsättning än 
tidigare och dels upprätthåller demokrati och värdegrund 
i sina länder. Dessa kräver i sin tur bättre resultat av de 
insatser som EU står för och bättre förmåga att stimulera 
tillväxtreformer och främja de andra målen i sina med-
lemsländer. I denna anda har här utvecklats sju förslag som 
tillsammans skulle vara tillräckligt genomgripande för att 
lyfta EU:s utvecklingsbana. 

Dessa sju förslag är mer radikala än vad som går att för-
verkliga på kort sikt. Å andra sidan finns det redan ett 
betydande politiskt stöd för flera delar som tas upp här. 
På många sätt ligger de nära ett av utvecklingsscenarierna 
som EU:s visionspapper föreslog redan 2017: Att ta sig 
an något färre saker, men bli mer kraftfull där EU kan 
göra skillnad. Förslagen innebär inte heller några stora 
omfördelningar mellan länder eller samhällsgrupper. De 
borde därför inte vara omöjliga att vinna gehör för. Exem-
pelvis föreslås inte avveckling av nuvarande jordbruks- och 
regionalpolitik trots nedslående empiriska resultat, utan en 
vridning som kan få den att bidra mer träffsäkert till EU:s 
mål. 

Därför borde Sveriges linje inom EU vara att driva dessa 
sju förslag för ett resultatinriktad EU. Det finns inget bra 
alternativ.

”Ambitionerna kommer inte att infrias 
om inte EU som helhet dels lyckas 
bättre med tillväxt och sysselsättning än 

tidigare och dels upprätthåller demokrati 
och värdegrund i sina länder. 

https://twitter.com/freeworldforum
https://www.facebook.com/FreeWorldForum/


www.frivarld.se

info@frivarld.se

@freeworldforum

            /FreeWorldForum

Fölster – Detta vill vi med EU

14

Referenser
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