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Förord 
 
 

Femton år i Europaparlamentet sätter sina spår. Till exempel 

har min tennis blivit bättre genom att jag sökt ägna i stort sett 

varje tisdagslunch i Bryssel åt den. Men framförallt är det 

lärdomarna och inspirationen från alla jag mött och arbetat 

med som satt sina spår. Mängder av olika människor från olika 

länder, från olika bakgrund och med olika utgångspunkter för 

vad som är rätt men också för vad som är det viktigaste att 

uppnå.  

 

En fascinerande start för mig var den första sessionen i 

Strasbourg då de tio nya medlemsländerna tågade in under 

sina flaggor. Det var en djup symbolik över den stunden, ett 

Europa som återförenades i frihet och demokrati. Och det var 

inte bara symbolik. Det var en avgörande verklighet. I min 

egen partigrupp kunde jag nu möta personer som varit 

ledande för den baltiska frihetsrörelsen och i polska 

Solidarnos. Jag kunde glatt konstatera att i vår grupp fanns rätt 

många kriminella, för de hade alla varit dissidenter och i de 

kommunistiska staterna illegalt kämpat för demokrati och 

frihet. Denna ”kriminella” grupp blev bland mina bästa 

vänner.  

 

Tunne Kelam från Estland, som när jag mötte honom 1989, då 

bakom järnridån och KGB:s gränsspärrar, berättade för mig att 

han längtade efter den dagen då Estland var lika tråkigt som 



Sverige, med meningen lika förutsägbart och säkert så att 

människor kan känna trygghet i sin lycka och sina 

framtidsförhoppningar.  

 

Vytautas Landsbergis, som var president för Litauen efter att 

de tidigt 1990 utropade sin självständighet och som dagarna 

från den 13 januari 1991 och en dryg vecka framåt höll stånd 

mot sovjetiska inrikestrupper som var beredda att storma 

parlamentet, med samma våld som de använt så många 

gånger tidigare när demokratin hade spirat under diktaturen. 

Under natten till den 13 januari 1990 hade vi en telefonlinje 

uppkopplad från mitt hem till hans kontor i det belägrade 

parlamentet i Vilnius. Jag glömmer aldrig när han mitt i natten 

den sa: ”nu har de startat stridsvagnarna”. Två av hans 

litauiska kolleger som då var i Sverige hemma hos mig föll i 

gråt. När han någon timme senare rapporterade att de hade 

stängt av motorerna blev lättnaden så påtaglig att man kunde 

känna den i luften.  

 

Sandra Kalniete från Lettland, som hade vuxit upp som barn 

deporterad med familjen i Sibirien, som skrev boken ”Med 

högklackade skor i Sibiriens snö”, det var nämligen det hon fick 

med sig när familjen tvingades in i en av många godsvagnar på 

väg österut. Henne hade jag mött på en resa genom de 

baltiska staterna 1990, hon då som företrädare för 

Folkfronten för ett Fritt Lettland.  

 

Våra polska vänner hade varit först med att etablera 

demokrati i det tidigare förtryckta Östeuropa, med fria val 



sommaren 1989, som inte lämnade någon kommunist kvar i 

Sejman. När jag dagarna kring den 1 september ledde en 

svensk delegation av unga parlamentariker -  kunde jag gärna 

göra i dag också tycker jag - för att delta i hågkomsten av 

utbrottet av andra världskriget 50 år tidigare, var förvåningen 

stor när de förstod att vi hade en partikamrat till de polska 

kommunisterna med oss. Arbetarledarna, de intellektuella 

och alla dem som format Solidarnos hade då siktet på Europa, 

inte bara som geografi utan som rättsstat.  

 

Vi formade en baltisk grupp, tillsammans med danskar och 

finnar, där jag försökte hålla samman delegationsledarna från 

dessa länder. Vi blev en bas för att stödja den ukrainska 

orangea revolutionen, en tidig föregångare till Euromajdan. 

När sångerskan Ruslana hade vunnit Eurovisionsschlagern 

besökte hon oss och talade på en gemensam middag vi hade 

efter ett gemensamt arrangemang i parlamentet för Ukrainas 

frihet. Det var den äldre musikprofessorn Landsbergis som 

hade bjudit in henne, den unga musikdocenten, och de två var 

en del i en slags högt skolad musikalisk överklass som fann 

varandra som kolleger både i musiken och i frihetskampen.  

 

Det stora var att vi nu hade ett Europa där de som bott på 

andra sidan Östersjön, och till den yttre 

nationalitetsbeteckningen tillhört den Warszawapakt som 

hotade oss, nu var mina och våra bästa vänner. Politiskt och 

socialt. För alla dessa länder en gång bakom järnridån blev 

medlemskapet en närhet, en säkerhet och en öppenhet för 



framtidens möjligheter. Växande välstånd, en 

sammanhållning mot yttre hot och frihet.  

 

Det är mot denna bakgrund för mig tröttsamt att höra när 

någon ilsket säger att är EU förtryck eller en ohejdbar byråkrati 

när ett politiskt beslut har gått fel. Då förstår man inget av den 

frihet som vi uppnått och ej heller att i demokratin ligger inte 

att vi får rätt utan att vi alla har en rätt. Det är som i alla 

demokratier. Beslut blir ibland som vi vill och ibland som vi inte 

vill. Vare sig Decemberöverenskommelsen, förslagen om att 

förbjuda vinstdrivande företag, eller det tidigare införandet av 

löntagarfonder, eller Januariöverenskommelsen gör mig 

mindre svensk eller med mindre tro på demokratins beslut. 

Det är inte grundlagen det är fel på när besluten går oss emot.  

Den viktiga förmånen är att vi kan fatta gemensamma beslut 

om det som är gemensamt. Att vi gemensamt kan forma det 

som vi annars inte kan påverka. Att vi har något som är 

gemensamt, när världen kring oss är hotfull, föränderlig men 

samtidigt full med möjligheter som kräver gemenskap. En 

gemensam inre marknad, för marknadsekonomi, konkurrens, 

etableringsfrihet och med en kapacitet att ge oss världens 

starkaste ekonomi när diktaturer blir allt starkare och 

globaliseringen ställer allt större krav på konkurrenskraft.  

 

Vi etablerar gemensamt marknader. Konkurrens och 

marknadsekonomi. Det är det vi gör. Marknaderna kräver sina 

regler som ibland inte blivit som jag ville ha dem men där det 

viktiga är att de lägger grunden för en marknadsekonomisk 

utveckling över gränserna. Annars hade vi inte bara varit utan 



marknader, marknadsekonomi och konkurrens inom dessa 

områden, vi hade också haft 28, eller egentligen 31, nationella 

marknader och regelsystem, var och en med sina byråkratier.  

Den inre marknaden. Tjänstemarknaden. Finansmarknaden. 

Energimarknaden. Telekommarknaden. Transportmarknaden. 

Hamnarna. Postmarknaden. Järnvägsmarknaden. Sjöfarten. 

Media och digitala tjänster som nu är gränsöverskridande tack 

vare gemensamma regler. Vi hanterar vår gemensamma miljö. 

Östersjön. Luften. Klimatpolitiken. Fisket.  

 

Vi möter våra gemensamma hot och utmaningar. Ryssland. 

Kina och en aggressiv statskapitalism. Trump som vill 

underminera den fria handeln och en internationell 

rättsordning baserad på principen att Rätten ska stå ovan 

Makten. Mellanösterns hotfullhet. Konflikterna på vår egen 

kontinent, på Balkan och hoten, inte minst mot de länder som 

på svenskt initiativ samlats i det Östliga partnerskapet för att 

kunna ha ett allt öppnare samarbete med Europa. Kriget i 

Ukraina är ett tecken på de hot vi alla lever under men som 

möter Rysslands grannländer allra mest.  

 

Vi har genom EU formerat en ram, institutioner och en 

gemenskap för frihet, rättsstat och demokrati. Den är inte 

blank hela tiden, just nu har vi stora problem med Ungern, 

Polen och Rumänien. Men vi har det gemensamma. Vi 

fördjupar det och vi värnar det. VI måste hålla samman det lika 

väl som vi måste hålla samman allas respekt för våra lagar och 

regler. För mig blev utvidgningsfrågorna viktiga, just av dessa 

skäl. Att utvidga demokratin och rättsstaten, gentemot de 



krafter som vill underminera den, inte bara i utvidgningens 

länder utan i Europa.  

 

Allt det här kom också att bli de frågor som jag arbetat 

intensivt med.  

 

Utvidgningen. Jag drev igenom att EU skulle börja förhandla 

med Turkiet, vilket var rätt då och kunde ha lett till en annan 

utveckling i landet om inte Tyskland och Frankrike signalerat 

att de nog ändå skulle säga nej. Förhoppningsvis blir det rätt i 

framtiden. Ett demokratiskt och sekulärt Turkiet är av värde 

för Europa, hur avlägset det i dag än kan tänkas vara.  

 

Vi lyckades driva igenom att Rumänien och Bulgarien fick bli 

medlemmar 2007. Det var för tidigt men kanske inte heller en 

dag för sent. Vi hade annars fått se parallella skeenden till 

utvecklingen i Ukraina i dessa länder. Som ordförande i 

parlamentets Kroatiendelegation drev jag fram att de kunde 

bli medlemmar 2013, med det ytterligare steg det innebar för 

EU ut på Balkan med Slovenien som medlem sedan 2004. Och 

nu följer jag i Serbiendelegationen förhandlingarna med 

Serbien, som Ryssland ständigt söker påverka och där 

förståelsen för vad som krävs av reformer ännu inte har satt 

sig men där samtidigt viljan att bli en del av Europas 

rättsstatliga samarbete är den dominerande kraften.   

 

För mig blev det tidigt uppenbart att en av de viktigaste 

utmaningarna jag hade var att uppnå en fungerande 

telekommarknad med öppna gränser för samtal och data. 



Avgörande för att leda modernisering och utvecklingen i 

kunskapssamhället, avgörande för att binda samman den 

europeiska ekonomin.  Den digitala utvecklingen hänger på 

vår förmåga att utveckla kapacitet och hastigheter som ger oss 

världens bästa internet och bäddar för en snabb övergång till 

den femte generationens mobiltelefoni, som kommer att 

påverka världen, lita på mig. Den femte generationens 

mobiltelefoni handlar inte längre om telefoni eller digitala 

tjänster utan om alla tjänster, alla industriella processer, all 

logistik och all kommunikation som sker i en modern ekonomi.  

 

Flera av de rapporter jag ansvarade för handlade om detta 

område. Och det blev därmed flera diskussioner med 

ansvariga kommissionärer och kommissionens företrädare. 

Om vikten av att vi gick före andra delar av världen, vikten av 

att nu släppa loss förändringens och konkurrensens krafter.  

 

Vi lyckades med att sätta de högsta målen för kapacitet och 

spektrum för mobila bredband, högre än vad EU-

kommissionen hade vågat föreslå, vi lyckades driva igenom 

satsningar på höghastighetsfiber, konkurrens, ökad 

koordinering, gränsöverskridande tjänster och en kapacitet 

som gjorde det möjligt att avveckla extra kostnader för 

roaming och surf. En förutsättning för en ekonomi där 

tillväxten hänger intimt samman med utvecklingen av 

dataöverföring, datakommunikation, digitala tjänster och 

ständig närvaro. Min fråga till utskottet och de andra 

partigrupperna blev gång på gång om vi ville vara nummer ett, 

två eller tre i världen. Väldigt få ville att vi skulle vara nummer 



tre. Det var heller inte många som tänkte sig nummer två. Så 

vi lyckades. Och så satte vi målet att vi skulle ha ett 

Gigabitsamhälle, inte tala om Megabits utan om Gigabits. Allt 

annat bakåtsträvande.  

 

Finansmarknaden är grunden för en dynamisk ekonomis 

tillväxt. Det kom att bli en andra huvuduppgift för mig. Där 

lyckades jag tidigt se till att den nya kapitallagstiftningen inte 

utformades så den slog mot svenska banker som genom sin 

ägarform var på väg att påtvingas destruktiva kapitalkrav som 

inte stod i proportion till deras bankverksamhets risker.  

 

Här har jag varit med om att utforma de lagstiftningar som nu 

ligger till grund för bankkrishantering i hela EU och är basen 

för Bankunionen. Stabilitet tillsammans med dynamik. 

Kommissionens förslag var i början renläriga när det gällde att 

utesluta all möjlighet till statliga interventioner. Sedan fick vi 

till slut till stånd en modell som klargör att var och en som 

finansierar en bank står för en risk.  Som ägare självklart men 

också som investerare och ytterst som insättare. Nu slutförde 

vi i den elfte timmen bankkrishanteringen med tre nya mycket 

stora lagstiftningar som blir den grund som nästa steg av 

Bankunionen kommer formas utifrån. Förslagen blev som jag 

ville, anpassade till krishanteringens verklighet men också till 

marknadsekonomins krav.  

 

Energipolitiken har framförallt handlat om att öppna upp 

marknaden för konkurrens, för gränsöverskridande nät och ett 

oberoende mot dem som vill använda energipolitik till att 



påverka Europa. Först gällde det elmarknaden och dess 

konkurrens. Principen blev att producent och distributör 

skulle vara åtskilda aktörer. Här var motståndarna alla de 

länder som tyckte sig vila på trygga monopol och där rädslan 

för konkurrens var stor. När det slaget var vunnet blev det 

gasmarknaden, för konkurrens och öppenhet för nya 

producenter vilket är en förutsättning för att minska 

beroendet till Gazprom. Det har också handlat både om 

kärnkraftens säkerhet och om att slå vakt om den som en av 

Unionens viktiga energikällor för att minska 

koldioxidutsläppen.  

 

Nu fick jag och vi till slut dessutom regel- och styrsystemet för 

Energiunionen på plats före jul 2018. Marknadsprissättning, 

gränsövergångar, separation mellan producent och distributör 

för att slå vakt om konkurrensen och nya konkurrenter. Det 

har blivit många framsteg. Och till slut, i februari månad 2019 

äntligen en lagstiftning som förändrar gasmarknaden till att 

också ställa samma krav på konkurrens, på separation mellan 

producent och distributör för aktörer som levererar in från 

tredje land. Det vill säga även Gazprom kommer nu ställas 

inför europeisk lag.  

 

Forskningen. Excellens och centra för europeisk forskning som 

har tillräcklig kritisk massa för att bli världsledande. Det har 

varit en kamp mot dem som ville använda pengarna till att 

sprida dem till universitet och forskning som ett extra anslag 

istället för att belöna och förstärka banbrytande och ledande 

forskning där den sker.  



 

Post och järnväg. Här var det många som ville bevara 

regleringar och monopol. Men vi lyckades vända vinden till 

förmån för mer konkurrens och fler aktörer. Den digitala 

ekonomin kräver pakethantering som sker dynamiskt och 

under konkurrens. Järnvägen över hela Europa måste vara 

fristående från tågoperatörerna. Sjöfarten kan inte mötas av 

monopoliserade hamnar utan av hamnar som fungerar och är 

öppna.  

 

Tjänstesektorn, som även den många ville skydda från 

konkurrens. Men vi vann den debatten i vår egen partigrupp. 

Patientdirektivet som innebär att man kan resa utomlands för 

att få behandling, som jag ansåg vara en avgörande viktig sak 

för sjukvård. Vi vann den frågan.  

 

Fisket. Där vi vände gruppen från att värna fiskarna på vattnet 

till att värna fiskarna i vattnet. Den nya europeiska 

fiskepolitiken har sina svagheter men är bättre än den tidigare 

och i grunden bra. 

 

Rysslandspolitiken. Politiken för att syna investeringar från 

Kina. Fler handelsavtal. Nej till EU-skatter. Nej till 

fördragsförändringar som rubbar maktbalansen i EU.  

 

Stabilitetspolitiken, som påverkats av svensk 

budgetlagstiftning och  där jag lyckades stoppa de förslag som 

hade gjort det lätt för medlemsstaterna att gå emot 



kommissionens förslag om att bestraffa ett medlemsland för 

att man inte uppfyller kriteriet.  

Mandaten som för Sverige blivit fler genom 

underhandsdiskussioner och med hjälp av en agenda som har 

samlat de mellanstora länderna till att etablera grunden för 

överenskommelser. Vi moderater har generöst låtit andra 

svenska partier få dessa men det kommer nya val.  

 

Och en massa andra frågor. Sätta agendan för frihet, 

marknadsekonomi och säkerhet. Se till att EU fokuserar på det 

stora och inte på det lilla. Ta strider och inte bara det, vinna 

dem också.  

 

Här följer en liten genomgång av mer konkreta processer och 

beslut som gjort Europa lite friare, säkrare och bättre under de 

senaste 15 åren. Det har varit roligt. Mycket roligt.  

 

Insikten om att nationella arketyper stämmer allt för väl och 

ändå inte alls så fort man möter den enskilde som alltid är 

större än arketypen.  

 

Påminnelsen om att vi svenskar kanske inte alltid har rätt eller 

står för det enda normala. Det är nyttigt, lärorikt och 

stimulerande.  

 

Det är viktigt. Vi kan nå mycket längre om vi har alla dessa våra 

vänner och länder som våra gemensamma vänner och 

gemensamma styrka.  

 



 Stärkt den finansiella 

stabiliteten och format 

grunden för Bankunionen 

 
Fått på plats bankkrislagstifting för hela EU och för 
Bankunionen  
 
Strax före julen 2013 kunde Gunnar som ansvarig rapportör 

och den som ledde lagstiftningsarbetet slutföra 

förhandlingarna om EU:s nya bankkrislagstifting, det så 

kallade krishanteringsdirektivet, tillsammans med Rådets 

företrädare och Kommissionen. Det blev också grunden för 

Bankunionens lagstiftning om 

krishantering.  Bankkrislagstiftningen kom på plats med en 

inriktning som byggde på  den svenska 

krishanteringsmodellen att ägare och finansiärer måste bära 

bankers risker. Direktivet lägger fast de regler som i dag gäller 

i alla EU:s medlemsstater för hur fallerande banker ska 

hanteras. Det beskrevs av Europeiska bankföreningens 

ordförande som "den viktigaste lagstiftningen som antas 

denna mandatperiod". I förhandlingarna lyckades Gunnar 

säkra att bankers aktieägare och långivare får ta 

konsekvenserna vid framtida bankkriser, samtidigt som 

möjlighet för staten ges att gripa in och värna den finansiella 

stabiliteten i händelse av de mest allvarliga kriserna.   

 



 

Säkerställt Sveriges möjlighet att ställa hårdare krav på 

bankerna 

 

En av de största regelförändringarna som genomförts på 

finansmarknadsområdet under senare år gäller de nya 

reglerna för bankernas kapitaltäckning (det så kallade Basel III-

regelverket) som genomfördes 2013. Det anger hur mycket 

eget kapital som bankerna måste ha i relation till sin utlåning 

och utgör därmed en viktig faktor för stabilitet i banksektorn. 

Gunnar lyckades få stöd för att reglerna bara skulle sätta en 

miniminivå så att länder med stora banksektorer, såsom 

Sverige, skulle kunna ställa högre krav på sina banker. Denna 

linje fick slutligen stöd och Gunnar spelade en viktig roll för att 

få med parlamentets majoritet på den linjen. 

 

 

Hindrat klyvning av banker 

 

Gunnar har varit ansvarig rapportör och lett 

lagstiftningsarbetet och förhandlingarna för den så kallade 

bankstrukturreformen (BSR) som innebar att stora banker 

med riskfylld verksamhet skulle delas upp så att den 

traditionella insättarverksamheten skildes från bankernas 

investerings-, handels och marknadsverksamheter. Det skulle 

försvårat bankers förmåga att bidra till investeringar, likviditet 

och tillväxt och skulle kraftigt ha skadat europeisk ekonomi. 

Europeiska banker hade skadats i relation till amerikanska och 

samtidigt blivit mer känsliga för kriser genom att bara stå på 



ett ben. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 

drev på för detta förslag, att separera eller klyva banker, men 

Gunnar lyckades få en majoritet för en annan linje som 

innebar högre krav på stora systemviktiga banker men ingen 

automatisk separation. När kommissionens ursprungliga 

förslag saknade majoritet drogs det tillbaka 2017 av 

kommissionen som då hade kommit att se det som ett 

överflödigt och överreglerande lagförslag, vilket varit Gunnars 

linje från början.   

 

 

Reformerat bankkrislagstiftningen och därmed tagit 

avgörande steg för Bankunionen  

 

Gunnar har varit ansvarig rapportör och lett 

lagstiftningsarbetet och förhandlingarna om en anpassning av 

bankkrislagstiftningen till internationell standard gäller 

förlusttäckande kapital, så kallad Total Loss Absorbing 

Capacity (TLAC) . Överenskommelsen med Rådet som nåddes 

i slutet av 2018 leder till att dessa krav införs för stora 

systemviktiga banker men med begränsningar för att inte 

underminera bankers möjligheter att låna ut pengar. Detta 

komma stärka den finansiella stabiliteten och underlätta 

resolutionsförfaranden. Gunnar har därmed sett till att de nya 

kraven inte försämrar bankers möjlighet att fortsatt bidra till 

investeringar och tillväxt. Lagstiftningspaketet var ett av de 

större under mandatperioden och innehöll tre  nya 

lagstiftningar som Gunnar drev igenom. Två mycket stora där 

den ena gällde hur bankkrislagstiftningen ska utformas med 



krav på förlusttäckande kapital för EU i sin helhet och en 

direktgällande lag med motsvarande regelverk för 

Bankunionen som sådan. Dessa två lagstiftningar följdes åt av 

en ny lagstiftning om hur hierarkin, eller ordningen, av bankers 

skulder ska se ut i samband med att de vid förluster tvingas 

göra inlösen av de skulder som finansierar deras verksamhet. 

Den nya bankkrislagstiftningen var en förutsättning för att 

Europeiska rådet skulle gå vidare med beslut om ett 

gemensamt backstop för Bankunionen, där ESM kan agera 

som reservfinansiering till Bankunionens resolutionsfond 

(SRF). Efter att Gunnar nått en överenskommelse med rådet 

om bankkrislagstiftningen i slutet på november fattade 

Europeiska rådet ett sådant beslut.  

 

 

Stärkt Europeiska Unionens politik för global finansiell 

stabilitet  

 

Gunnar var under 2011 ansvarig rapportör och ledde 

förhandlingarna om den globala ekonomiska styrningen. Där 

fick han stöd för G20-ländernas överenskommelse om att 

implementera konsolideringsplaner för att städa upp 

ekonomin och att EU måste ta en ledarroll för att reformera 

internationella institutioner så att de blir mer legitima och 

transparenta.  

 

 

 



 Öppnat upp marknaden för 

finansiella tjänster 
 

 

Uppnått ökad konkurrens på marknaden för finansiella 

tjänster 

 

Gunnar var drivande under förhandlingarna (2014-2016) om 

det så kallade betaltjänstdirektivet (PSD2). Han drev igenom 

en omförhandling av en så kallad delegerad akt som hade 

utestängt nya finansiella företag från att agera på 

banksektorn. Därmed lyckades han få stöd för att öppna upp 

bankmarknaden för konkurrens så att nya aktörer, inte minst 

Fintech-företag, kan konkurrera på samma villkor som 

traditionella banker.  

 

 

Drivit igenom viktiga förutsättningar  för en 

kapitalmarknadsunion 

 

Gunnar har välkomnat förslaget från Kommissionen från 2015 

om att skapa en kapitalmarknadsunion för att skapa fler 

möjligheter för företag att hitta investeringar. Företag i 

Europa är idag till stor del beroende av banker. Gunnar har 

också genom flera förslag drivit på för att snabbt genomföra 

de förändringar som krävs för att skapa en 

kapitalmarknadsunion. 



 Skärpt EUs 

konkurrenspolitik 
 

 

Fått stöd för en restriktiv hållning gentemot statsstöd   

 

Gunnar var under 2006 ansvarig rapportör och ledde 

förhandlingarna om att utveckla EUs regler för statsstöd till att 

vara av mindre omfattning och med tydligare inriktning. Där 

fick han stöd för en restriktiv hållning gentemot statsstöd och 

tydligare krav på att statsstöd inte får påverka konkurrensen. 

Europaparlamentet ställde sig bakom att konkurrenskraftiga 

industrier inte behöver statsstöd och att statsstöd ofta står i 

vägen för förändring och utveckling.  

 

 

Drivit på för mer konkurrens i EU 

 

Gunnar var under 2018-2019 ansvarig för att för EPP-gruppens 

räkning förhandla om Europaparlamentets syn på EUs 

konkurrenspolitik. Han drev och fick stöd för att öppna upp för 

mer konkurrens och innovation, inte minst på den digital inre 

marknaden.  

 

 

 

 



Skärpt EUs regler för statsstöd till tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse 

 

Gunnar var under 2011 ansvarig rapportör och ledde 

förhandlingarna om en rapport som behandlade reglerna för 

statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse där det 

inte finns marknadspotential (till exempel vissa 

välfärdstjänster). Gunnar fick stöd för att öppna upp för 

konkurrens, även över landgränser, att öppna upp för nya 

aktörer men även för innovation och entreprenörskap. Detta 

har gradvis påverkat förutsättningarna för konkurrens när det 

gäller transporter, välfärd och omsorg.   

 
 

  



 Värnat ekonomisk stabilitet, 

tillväxt och EUs budgetregler 
 

 

Skapat tydlig majoritet för en strikt tillämpning av EUs 

budgetregler 

 

Gunnar var under 2017 ansvarig rapportör och ledde 

förhandlingar för två förslag om europeisk ekonomi. Dels den 

årliga tillväxtöversikten och dels rekommendationerna till 

Euroländerna. I dessa förslag har han fått starkt stöd för att 

EUs budgetregler, stabilitets- och tillväxtpakten, måste värnas 

och att det måste säkerställas genom att Kommissionen tar till 

sanktioner mot de länder som bryter mot reglerna. 

Kommissionen som i sitt ursprungliga förslag hade velat öppna 

för en mer flexibel syn på stabilitetsreglerna tvingades återgå 

till att tolka dessa så som de ska göras. Reglerna inom 

stabilitets- och tillväxtpakten har varit ifrågasatta från flera 

medlemsländer och från flera av partigrupperna i 

Europaparlamentet. Det var därför en stor framgång att lyckas 

få ett brett stöd för en strikt tillämpning av budgetreglerna. 

 

 

Fått Europaparlamentets stöd för behovet av 

strukturreformer för tillväxt i hela Europa 

 

Gunnar var under 2017 som rapportör ansvarig både för den 

årliga tillväxtöversikten och för rekommendationerna till 



Euroländerna. I dessa förslag fick han stort stöd för att 

uppmana medlemsländer att genomföra nödvändiga 

strukturreformer för att öka tillväxten i hela Europa. Han 

lyckades också få stöd för att behovet av strukturreformer 

skulle bedömas utifrån kravet på en potentiell tillväxt på 3% 

för varje medlemsland.  Det innebär ett ökat reformtryck på 

de länder i EU som idag har låg tillväxt och minskar utrymmet 

för att de ska kunna fortsätta med stora underskott eller kräva 

nya bidrag.   

 

 

Fått stöd för att medlemsländerna behöver göra bättre 

budgetprioriteringar 

 

Gunnar var under 2017 ansvarig rapportör och ledde 

förhandlingar för två förslag om europeisk ekonomi. Dels den 

årliga tillväxtöversikten och dels rekommendationerna till 

Euroländerna. Han lyckades få stort stöd för att uppmana 

medlemsländerna att prioritera i de nationella budgetarna för 

att på så sätt säkerställa att de viktiga utgifterna ryms inom 

budget samtidigt som det finns utrymme för att hantera 

ekonomiska problem utan att bryta mot EUs budgetregler.  

 

 

Agerat för en bättre Stabilitets- och tillväxtpakt  

 

Gunnar såg under 2013-2014 till att Europaparlamentets 

ansvariga utskott inte godkände det ursprungliga förslaget till 

en ny reviderad stabilitetspakt utan ställde krav på innehåll 



vad gällde budgetlagstiftning om överskott i goda tider, balans 

över konjunkturcykeln samt att Kommissionens förslag till 

sanktioner mot de länder som bryter mot reglerna enbart 

skulle kunna fällas genom en majoritet av medlemsstater som 

aktivt röstar emot.  

 
  



 Drivit på för ett nytt och 

modernt momssystem  
 

 

Undanröjt hinder för medlemsländerna att tillämpa sänkt 

moms på e-böcker 

 

Kommissionen har under mandatperioden 2014-2019 

presenterat en rad förslag på momsområdet. Däribland att 

tillåta medlemsländerna att tillämpa reducerad moms på e-

böcker, något som varit en stor fråga i Sverige. Gunnar har i 

förhandlingar med ansvariga kommissionärer och i 

Europaparlamentet drivit denna fråga och skapat ett stort 

stöd för ett snabbt beslut. Nu finns det möjlighet för Sverige 

och andra medlemsländer att sänka skatten på e-böcker. 

 

 

Agerat för ett enklare momssystem 

 

Under mandatperioden 2014-2019 har det presenterats en 

rad förslag på momsområdet. Gunnar presenterade under 

2016 förslag för vilka principer som bör gälla för det nya 

momssystemet. Däribland att det måste bli enklare för företag 

att hitta information om medlemsländernas olika regler, 

nivåer och undantag samt enklare regler för små och 

medelstora företag. Dessa förslag är nu också 

Europaparlamentets position och de kommer i det nya 

systemet bli verklighet.  



 Sagt nej till att ge EU 

beskattningsrätt  
 

 

Drivit på för att säga nej till förslaget om en digital skatt 

 

Kommissionen presenterade 2018 ett förslag om att införa en 

skatt på digitala tjänster. Den innebär att digitala företag ska 

betala skatt i de länder där de har användare. Med andra ord 

mer skatteintäkter till stora länder med stora marknader. 

Detta förslag har Gunnar sagt nej till och fått flera ledamöter i 

EPP-gruppen att göra det samma.  

 

 

Skapat majoritet mot förslaget att upphäva vetorätten i 

Rådet 

 

Kommissionen och många i Europaparlamentet har ett flertal 

gånger drivit på för att upphäva enhällighetskravet i Rådet vid 

beslut i skattefrågor. Gunnar har stått upp för varje 

medlemslands rätt att säga nej till skatteförslag. I ett antal 

omröstningar där denna fråga har varit uppe har 

Europaparlamentet sagt nej, tack vare bland annat för att 

Gunnar har lyckats få sin egen partigrupp och andra att säga 

nej till förslaget.  

 
 



 Säkrat fler mandat och mer 

svenskt inflytande 
 

 

Agerat för att Sverige gick från 18 till 20 mandat 2009 

 

Gunnar agerade för att Sverige fick en mer proportionell 

representation i Europaparlamentet genom att tilldelas 

ytterligare två mandat med en ny fördelningsprincip för 

mandatperioden 2009-2014. Genom idogt argumenterande i 

interna arbetsgrupper lyckades Gunnar övertala sina kollegor 

att överge det tidigare föråldrade fördelningssystemet baserat 

på en kategorisering av olika länder i olika grupper och olika 

regeringschefers förhandlingsförmåga, och istället övergå till 

en mer rimlig och matematisk proportionalitetsprincip baserat 

på medlemsländernas befolkningsstorlek. När de stora 

medlemsländerna likväl ville återgå till ett mer godtyckligt 

system som gynnade dem lyckades Gunnar i gruppen vinna 

stöd för att EPP skulle stödja den nya principen. Sverige ökade 

sin representation med över 10 % med de som senare kom att 

kallas ”Hökmark-mandaten”. Detta efter att Sverige gått från 

22 till 18 mandat under Göran Perssons ledning. 

 

 

 

 

 

 



Säkerställt att Sverige behöll sitt 20:e mandat vid Kroatiens 

EU-anslutning  

 

Med en rösts övervikt vann Gunnars ändringsförslag stöd i det 

konstitutionella utskottet vilket säkerställde en fortsatt rättvis 

svensk representation i Europaparlamentet och att Sverige 

fick behålla sitt 20:e mandat när Kroatien anslöt sig till EU 

2013. Det var till slut genom att övertala gruppen att ha fri 

röstning, istället för att följa det ursprungliga förslaget, och 

genom att få en tysk, en dansk, en litauer och en est att tacka 

för gamla goda relationer som vi vann den votering i utskottet 

som sedan följdes i plenum. I och med detta fick Sverige 

behålla ”Hökmark-mandaten”. Österrikarna med EPP-

kollegan Othmar Karas i spetsen gick förlorande ur striden och 

miste det extra mandat de först skulle ha tilldelats på Sveriges 

bekostnad. 

 

 

Stärkt det svenska inflytandet genom ett 21:a mandat efter 

Brexit 

 

Efter långa och intensiva interna diskussioner med 

rapportören och genom att ena de medelstora ländernas 

delegationer lyckades Gunnar övertyga sina kollegor i olika 

partigrupper om betydelsen av medelstora länder som Sverige 

för att uppnå majoriteter i Europaparlamentet och att inte låta 

några få stora länder styra inriktningen för framtidens 

europeiska samarbete. Genom att få stöd för en inriktning 

med fortsatt god representation för EU:s medelstora länder 



där Sverige tilldelas ett 21:a mandat efter britternas EU-

utträde, säkrade Gunnar ett fortsatt och ökat svenskt 

inflytande och närvaro i EU.  

 
 

  



 En ny europeisk 

telekommarknad 
 

 

Ansvarat för EU:s första spektrumprogram 

 

Gunnar var ansvarig förhandlare i Europaparlamentet när EU 

antog det första policyprogrammet för spektrum 2011. Det 

ledde fram till bland annat att 800 MHz-bandet öppnades upp 

för mobilt bredband, liksom ett mål om att fram till 2015 ha 

uppnått sammanlagt 1200 MHz  spektrum för mobila 

bredband.  Det var ett så ambitiöst mål att det ledde till nya 

åtgärder i den amerikanska kongressen, men framförallt till en 

snabb utveckling av ökad kapacitet för dataöverföring över 

gränserna i hela EU. Tillsammans med ökad harmonisering av 

medlemsstaternas spektrumpolitik har detta möjliggjort 

större kapacitet, bättre förutsättningar för avtal mellan 

länderna och utfasningen av extra kostnader för roaming.  

 

 

Öppnat upp 700 MHz-bandet för mobilt bredband  

 

Under 2016 var Gunnar som EPP-gruppens rapportör med och 

förhandlade fram Kommissionens förslag om att öppna upp 

700 MHz-bandet för mobilt bredband i Unionen till 2020. En 

omtvistad del av förslaget handlade om på vilka grunder 

medlemsstater kunde fördröja beslutet, vilket främst den 

italienska huvudförhandlaren tog strid för. Gunnar lyckades 



säkerställa att möjligheterna till fördröjning blev begränsade 

och fanns tydligt definierade i lagtext. 700-bandet kommer att 

fungera som basplattan för 5G i Europa och är en nödvändig 

förutsättning för att Europa ska kunna tillhöra de ledande i 

denna generation av digitala tjänster.  

 

 

Drivit på för långa licenstider för spektrum 

 

När Kommissionen presenterade ny telekomlagstiftning 2016 

fanns förslag om 25-åriga spektrumlicenser, något som är 

viktigt för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för 

investeringar. Förslaget mötte motstånd, men Gunnar och ett 

fåtal andra försvarade förslaget, vilket banade väg för en i 

slutändan mycket bra kompromiss.  

 

 

Stoppat försök att styra EU:s investeringar i bredband mot 

att uppgradera gamla kopparledningar  

 

I förhandlingarna om den nya telekomlagstiftningen 

uppenbarade sig ett förslag om att ändra definitionen av så 

kallade högkapacitetsnätverk, till att omfatta uppgraderade 

kopparledningar, vilket i praktiken hade cementerat de gamla 

monopolens ställning på marknaden och försenat nödvändiga 

investeringar i 5G-redo infrastruktur. Gunnar och ett fåtal 

andra utgjorde ett starkt motstånd och idén begravdes.  

 

 



Etablerat konkurrens som avgörande för europeisk 

bredbandspolicy  

 

Gunnar ansvarade under 2006 för en rapport som tillsammans 

med Kommissionens strategi lade grunden för europeisk 

bredbandspolicy och framtida reformer. Konkurrens var 

ledordet och rapporten slog fast att europeisk innovation och 

konkurrenskraft förutsatte en offensiv bredbandsutbyggnad, 

och vice versa. 

 

 

 

  



 Öppnat upp Europas 

energimarknader  
 

 
Stärkt konkurrensen på Europas elmarknader 
 
Drev igenom en elmarknadslagstiftning som bygger på 
uppdelning av produktion och distribution av el. Det är 
motsvarande lagstiftning som slogs fast när det gäller 
gasmarknaden. Den motarbetades av dem som ville bevara de 
stora monopolen och fick till slut, efter svåra strider en 
majoritet bakom sig för uppdelning, som nu också, genom ny 
lagstiftning, kommer att påverka aktörer som kommer med 
sina ledningar från ett tredje land.   
 

 

Varit med och drivit igenom EU:s första styrsystem för 

energiunionen  

 

Gunnar var EPP:s förhandlare om förslaget om att etablera 

EU:s första styrsystem för Energiunionen, som samlar alla mål 

för EU:s energimarknad, från oberoende och konkurrenskraft 

till förutsättningarna för att uppnå Parisavtalet och minskade 

CO2 utsläpp. Det är en lagstiftning som anger formerna för en 

gränsöverskridande europeisk energimarknad och de krav 

som måste uppfyllas. Gunnar lyckades etablera en riktning 

mot marknadsprissättning, samt att nya infrastrukturprojekt 

med tredje land (Ryssland, kan tänkas) utvärderas gentemot 



energiunionens målsättningar, bland annat 

försörjningstrygghet och konkurrens. 

 

 

Underställt Nord Stream 2 europeisk lagstifting 

 
Gunnar och andra ledamöter från främst Polen och Baltikum 
utgjorde ett högljutt motstånd mot Nord Stream 2 i 
Europaparlamentet och argumenterade för att gasledningen 
behöver underställas europeisk lagstiftning om konkurrens 
och tillträde. Kommissionen lanserade sedermera ett förslag 
med det syftet, som trots motstånd från flera håll och kanter 
blev verklighet i februari 2019 efter förhandlingar mellan 
ministerrådet och Europaparlamentet, där 
Europaparlamentets position utgjorde ett solitt stöd till 
förmån för Kommissionens förslag. 

 

  



 Stärkt europeisk forskning 
 

 

Konsekvent försvarat kvalité framför fördelningspolitik i 

EU:s forskningsprogram 

 

När Europaparlamentet förhandlat de gemensamma 

forskningsprogrammen har Gunnar vid samtliga tre 

lagstiftningar under tiden i parlamentet konsekvent försvarat 

kvalité och vetenskaplig excellens som främsta kriterium för 

finansiering. Det ledde bland annat till inrättandet av ett 

Europeiskt forskningsråd men också till betydande satsningar 

på grundforskning. Mot excellenskravet har de stått som velat 

använda forskningsprogrammet som fördelningspolitiskt 

instrument. Excellens genomsyrar nu mer än någonsin EU:s 

forskningspolitik. 

 

 

Drivit på för förenkling och mindre byråkrati  

 

EU:s forskningsprogram har genom åren blivit mindre 

regeltungt och svårnavigerat. Gunnar jobbade redan 2006 

med sjätte ramprogrammet för forskning och såg då till så att 

programmet fick en dos av flexibilitet, regelförenkling och 

rationalisering av administrationen, med syftet att underlätta 

för den enskilda forskaren. Det skedde då liksom senare i nära 

samarbete med det svenska forskarsamhället. 



 Gjort europeisk 

försvarsindustri mer 

konkurrenskraftig 
 

 

Bidragit till en politik för en europeisk försvarsindustri som 

bygger på kapacitet och kapabilitet i Europa 

 

Under 2018 antogs ett försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

som för första gången med EU-medel finansiering gemensam 

utveckling på den europeiska försvarsindustriella marknaden. 

förhandlingar om Försvarsfonden 2020-2027 pågår. Gunnar 

har varit en drivande kraft för öppenhet gentemot strategiska 

partners utanför EU, givet att dessa utgör en viktig del av EU:s 

försvarsmarknad och vårt säkerhetspolitiska samarbete. 

Dessutom är delar av svensk industri beroende av att EU:s 

program är öppet för tredje land. Gunnar har motverkat fransk 

protektionism när det gällt synen på att europeisk 

försvarsindustri bara ska vara europeisk. 

  



 Drivit fortsatt utvidgning och 

en stark grannskapspolitik  
 

 
Drivit på för att EU ska vara en stark kraft på Balkan 

 
Gunnar ledde som ordförande för Europaparlamentets 
Kroatiendelegation det förberedande arbetet översynen av 
förhandlingsarbetet inför Kroatiens medlemskap i EU, fram till 
att Kroatien blev medlem 2013. Under våren 2013 lyckades 
han som ordförande för delegationen, när villkoren var 
uppfyllda, sätta ett tryck på ministerrådet att snabbt fastställa 
datum för Kroatiens inträde för att på det viset motverka 
antidemokratiska krafter i Kroatien och på Balkan, samt 
enskilda medlemsstaters motvilja till utvidgningen som sådan.  
Under mandatperioden 2014-2019 har Gunnar som ledamot i 
Europaparlamentets delegation till Serbien arbetat för ett 
framtida medlemskap för Serbien och ställt krav på 
nödvändiga reformer i länderna på västra Balkan. 
 
 
Agerat för ett levande Östligt Partnerskap och fördjupat 
samarbete 

 
Under 2009 lanserades det Östliga Partnerskapet som 
samarbetsforum mellan EU och Azerbajdzjan, Armenien, 
Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.  Gunnar var 
med och etablerade utformningen av Euronest, som är den 
parlamentariska församlingen för dessa länder, samt ansvarig 
i EPP-gruppen för arbetet med partnerskapsländerna samt 
grannskapsrelationerna.  



 
Gunnar har varit medförfattare till resolutioner om Östliga 
partnerskapet, Georgien, Ukraina och rysk krigföring, i 
synnerhet den illegala ockupationen av Krim. Inom ramen för 
Euronest har Gunnar som ansvarig rapportör ansvarat för en 
rapport om säkerhetssituationen i regionen och ytterligare en 
rapport om digitalisering som ett sätt att utveckla demokrati, 
modernisera och binda samman länderna med övriga Europa.  
Genom upprepade besök och kontakter med Georgien har han 
medverkat till stöd för den nuvarande oppositionens rätt att 
verka samt till att personer i dess ledning frisläppts ur 
fängelsedomar. Han fick av den dåvarande presidenten en 
georgisk orden för stödet till landets strävanden mot Europa. 
 
 
Säkerställt goda relationer med Israel och drivit på för 
rätten till restitution 
 
Gunnar har arbetat för närmare förbindelser mellan EU och 
Mellanösterns enda demokrati Israel, bland annat genom 
Europaparlamentets delegation till Israel 2004-2009. Han 
företrädde EPP-gruppen i ett antal olika förhandlingar om 
relationen EU-Israel. Han var med och startade European 
Friends of Israel 2006 och var dess ordförande till 2011. I 
parlamentet har han varit medförfattare till resolutioner om 
Daytonavtalet, konflikten mellan Israel och Palestina och 
fredsprocessen. Som ordförande för European Alliance for 
Holocaust Survivors (EAHS) har Gunnar drivit 
restitutionsfrågorna, det vill säga rätten till kompensation för 
judar vars egendom stals under andra världskriget. I denna 
egenskap var han med och arrangerade en konferens som 
samlade signatärer av Terezindeklarationen att fullfölja sina 
åtaganden.  



 Stärkt Europeiska Unionens  

Rysslandspolitik 
 
 
Varit ledande i arbetet med en gemensam strategi 
gentemot Ryssland 

 
Gunnar har arbetat för större enighet i EU:s Rysslandspolitik, 
varit medförfattare till resolutioner om demokratin i Ryssland 
och rysk krigföring i EU:s grannskap samt varit en aktiv del i 
utformningen av parlamentets rapporter om EU:s relationer 
med Ryssland. Gunnar har drivit på för införandet av nya 
sanktioner som svar på Rysslands illegala ockupation av Krim, 
samt sanktioner till svar på andra ryska aggressioner, och för 
en förstärkning av EU:s sanktionsregim, liksom aktiv i 
motståndet mot Nord Stream 2. Som en konsekvens av sin 
kritik mot Putinregimen, sitt arbete för demokrati i Ryssland 
och för dess grannländers frihet och suveränitet, samt tidigare 
insatser för de baltiska ländernas frihet, har han svartlistats för 
inresa till Ryssland. 
 
 
Satt agendan för bekämpning av rysk penningtvätt 
 
För att bekämpa rysk finansiell krigföring har Gunnar i 
Europaparlamentet drivit frågan om en Magnitskijlag på EU-
nivå, som innebär att EU-länder kan frysa tillgångar och visum 
för dem som begått människorättsbrott. Gunnar har i 
skatteutskottet riktat uppmärksamhet åt omfattningen av och 
de säkerhetspolitiska problemen med rysk penningtvätt och 
utfärdandet av gyllene pass. 



”Femton år i Europaparlamentet sätter sina spår. 

 

En fascinerande start för mig var den första sessionen i Strasbourg då de tio nya 

medlemsländerna tågade in under sina flaggor. Det var en djup symbolik över det, 

ett Europa som återförenades i frihet och demokrati. Och det var inte bara symbolik. 

Det var en avgörande verklighet. 

 

Det stora var att vi plötsligt hade ett Europa där de som bott på andra sidan 

Östersjön och till den yttre nationalitetsbeteckningen tillhört den Warszawa-pakt 

som hotade oss nu var mina och våra bästa vänner. 

 

Det är mot denna bakgrund för mig tröttsamt att höra när någon ilsket säger att EU 

är kasst när ett politiskt beslut har gått fel. Det är som i alla demokratier. Beslut blir 

ibland som vi vill och ibland som vi inte vill. Den viktiga förmånen är att vi kan fatta 

gemensamma beslut om det som är gemensamt. Att vi gemensamt kan forma det 

som vi annars inte kan påverka. Att vi har något som är gemensamt, när världen 

kring oss är hotfull, föränderlig men samtidigt full med möjligheter som kräver 

gemenskap. 

 

Vi etablerar marknader. Vi möter våra gemensamma hot och utmaningar. Vi har 

genom EU format en ram, institutioner och en gemenskap för frihet, rättsstat och 

demokrati. Vi sätter agendan för frihet, marknadsekonomi och säkerhet. Vi ser till 

att EU fokuserar på det stora och inte på det lilla. Tar strider och, inte bara det, 

vinner dem också. 

 

Här följer en liten genomgång av mer konkreta processer och beslut som gjort 

Europa lite friare, säkrare och bättre under de senaste 15 åren. Det har varit roligt. 

Mycket roligt. Insikten om att nationella arketyper stämmer allt för väl och ändå inte 

alls så fort man möter den enskilde som alltid är större än arketypen. Känslan av att 

vi svenskar kanske inte alltid har rätt eller står för det enda normala. Det är nyttigt, 

lärorikt och stimulerande. Det är viktigt. Vi kan nå mycket längre om vi har alla dessa 

länder som våra gemensamma vänner och gemensamma styrka.” 
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