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Ett friare och tryggare Europa
Moderaterna har stått upp för
Europasamarbetet sedan 1961. Det var
vi som tog striden för att Sverige skulle
ansöka om medlemskap. Det var vi som
stod upp för att Sverige hör hemma i
Europa.

Här har Moderaterna en helt central
uppgift: Att vara den konstruktiva
Europakraften i svensk politik.
Moderaterna behöver din röst för att lösa
samhällsproblemen som vi delar med
övriga Europa.

Det gjorde vi för att vi tror på internationellt
samarbete. För att vi värnar fred, säkerhet
och demokrati på vår kontinent. För att vi
är övertygade om att marknadsekonomi
och frihandel leder till ökat gemensamt
välstånd. Och för att vi vill öka människors
frihet och trygghet.

Det handlar om att göra Sverige och
Europa tryggare genom att bekämpa
den gränsöverskridande brottsligheten
och terrorismen. Satsa på mer av förnybar
energi och kärnkraft för att rädda
klimatet. Se till att vi får kontroll över
Europas yttre gränser och en fungerande
invandringspolitik. Och lägga grunden för
mer frihet, företagsamhet och framtidstro i
Europa.

Den 26 maj står Europa inför ett vägval.
Antingen kommer Europa gå mot mer av
splittring och att samarbetet raseras inifrån
– eller så håller vi ihop Europa och gjuter
mod i samarbetet.
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utvecklingen tyvärr åt fel håll. Det måste få
konsekvenser. Den liberala demokratin och
rättsstatens principer måste alltid
försvaras.

Vi gör Sverige tryggare
De problem vi har i Sverige med
gängkriminalitet, bostadsinbrott och stölder
har tydliga kopplingar till gränsöverskridande brottslighet. Utländska stöldligor
ligger exempelvis bakom hälften av alla
bostadsinbrott i Sverige. Det ska bli stopp
på det. Därför ska det europeiska
polissamarbetet stärkas för att bekämpa
stöldligor och smuggling av narkotika och
vapen.

Modern och effektiv
miljö- och klimatpolitik
Sverige kan inte motverka
klimatförändringarna på egen hand, utan
det kräver samarbete med andra länder
och framför allt inom Europa. Klimathotet
ska tas på allvar och den globala
uppvärmningen måste hållas nere.
Moderaterna vill därför att Europas klimatoch miljösamarbete ska bli ännu bättre.
Varje satsad klimatkrona måste göra
största möjliga nytta och fokusera på de
allvarligaste problemen.

Den fria rörligheten ska inte gälla
kriminella. EU-medborgare ska avtjäna
fängelsestraff i sina hemländer. Och EUmedborgare som begår brott i Sverige ska
utvisas.
Europasamarbetet måste användas bättre
i kampen mot våldsbejakande extremism
och internationell terrorism. De som vill
attackera vår frihet, vår demokrati och vårt
sätt att leva ska motarbetas med full kraft.
Det krävs riktade satsningar för att stärka
arbetet mot terrorism.

I kalkyler från FN:s klimatpanel är mer
kärnkraft, tillsammans med mer förnybar
energi, avgörande för att vi ska klara av att
hejda klimatförändringarna. Därför vill vi
fördubbla EU:s satsningar på kärnkraft.
Europa måste även utveckla Energiunionen och skapa förutsättningar för att
exportera mer el inom EU.

Genom kraftfulla insatser på EU-nivå kan
vi upprätthålla lag och ordning bättre – och
göra Sverige och Europa tryggare.

Europa behöver mer klimatsmart el från
förnybart och kärnkraft – inte smutsig
kolkraft och rysk gas.

Tryggheten och säkerheten inom Europa
påverkas också av det osäkra läget i
omvärlden. Genom ett fördjupat samarbete
i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken
kan vi starkare möta den här utvecklingen.

EU har ett effektivt handelssystem för
utsläppsrätter som täcker nästan hälften av
EU:s utsläpp av växthusgaser. Därför ska
vi verka för att EU:s utsläppshandel
utvidgas till ännu fler sektorer och länkas
ihop med andra länders motsvarande
system.

EU är en värderingsgemenskap. I ett tryggt
Europa är det en självklarhet att alla
människors fri- och rättigheter respekteras
– oavsett kön, sexuell läggning eller
religion. I flera av EU:s medlemsländer går
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Östersjön är ett av världens mest
förorenade innanhav. Nedskräpningen och
övergödningen måste minska genom ett
gemensamt arbete i Europa.

asylansökan vid EU:s yttre gräns har flera
fördelar. Asylrätten värnas, samtidigt som
snabbare beslut möjliggörs. Risken
minskar också för att den som nekats asyl
ändå stannar kvar i skuggsamhällen.

Skogen kan användas för grön
omställning. Att mer makt över den
svenska skogen flyttas till EU är ett hot mot
det aktiva svenska skogsbruket. Vi värnar
äganderätten och det nationella självbestämmandet över den svenska skogen.

I en trovärdig och hållbar invandringspolitik
måste ett nej alltid vara ett nej. Det innebär
att den som har nekats asyl ska återvända.
Det behövs ett bättre fungerande
återvändande för de som inte har rätt att
stanna i Europa.

Livsmedelskedjan ska vara säker och
hållbar – från jord till bord – genom bättre
kontroller. Djurskyddet ska vara starkt och
konsumenter ska kunna vara trygga med
de varor som finns. Bevisat farliga ämnen
ska fasas ut ur konsumentprodukter.

Sverige kan inte fortsätta ta ett för stort
ansvar för invandringen till Europa. Det
ansvaret måste fördelas rättvist.
Invandringen till Sverige behöver minska,
om vi ska klara av integrationen.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik
behöver reformeras. Samtidigt måste
lantbrukarna få bättre villkor genom sänkta
skatter och mindre regelkrångel.

Den som vill komma till Europa för att
arbeta, göra rätt för sig och bidra ska ha
möjligheter att göra det, särskilt högkvalificerad arbetskraft såsom experter och
talanger.

Beslut om jakt och rovdjursförvaltningen
ska fattas i Sverige, inte i EU.

Frihet, företagsamhet
och framtidstro

Kontroll över
Europas gränser
Varken Europa eller Sverige har en
fungerande invandringspolitik. Sverige
behöver en lagstiftning som är stram,
långsiktigt hållbar och anpassad efter hur
integrationen fungerar. Samtidigt behöver
Europa en mer kontrollerad och
förutsägbar invandring.

Samarbete med andra länder lägger
grunden för Sveriges gemensamma
välstånd, en stark ekonomi och fler
svenska jobb. Som ett relativt litet och
mycket handelsberoende land, i utkanten
av Europa, behöver vi samarbeta med
andra länder. EU:s inre marknad och den
fria rörligheten är en stor tillgång för
Sverige.

Därför ska den yttre gränsen stärkas. Och
rätten till asyl prövas direkt vid EU:s gräns.
En effektiv och rättssäker prövning av

De flesta av jobben och mest tillväxt finns i
dag inom tjänstesektorn, men för just
tjänster fungerar den inre marknaden inte
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särskilt väl. Den inre marknaden behöver
fungera lika bra för tjänster som för varor,
och Europa ska leda digitaliseringen.

Arbetet med att göra Sverige och Europa
tryggare handlar också om att motverka
oseriösa arbetsgivare, dålig arbetsmiljö,
fusk och snedvriden konkurrens. Vi är
emot en social pelare men vill säkerställa
att trygghet och goda villkor råder på
arbetsmarknaden, utan att kompromissa
om den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Utökade åtgärder mot skattefusk och
skatteflykt ska införas.

Entreprenörer, särskilt småföretag, runt om
i EU drabbas av en omfattande regelbörda.
Det måste förändras. Regelkrångel och
byråkrati behöver minska.
Färre tullar och handelshinder bidrar till att
fler länder kan resa sig ur fattigdom, till ett
växande globalt välstånd och till ökad fred
och säkerhet. Frihandel gynnar
företagande och entreprenörskap.

Tillväxten och framtidstron i Europa måste
öka. Det gör Sverige och Europa tryggare,
friare och bättre.

EU har en viktig roll att spela för att
fortsätta skapa möjligheter för ökad handel
över gränserna. Sverige ska driva på för att
EU sluter fler frihandelsavtal.

EU ska lösa
gemensamma problem
Vår syn på EU liknar vår syn på statens
uppgifter. EU ska långt ifrån göra eller fatta
beslut om allt. Men det EU faktiskt ska
göra, det ska göras bra.

EU ska bidra till att lösa problem och
utmaningar som medlemsländerna har
gemensamt. Därför ska områden som
brottsbekämpning och klimat prioriteras i
EU-budgeten.

När det finns gränsöverskridande problem,
som inget enskilt land kan hantera ensamt,
så är mer Europasamarbete lösningen.

Europa byggs starkt genom jobb och
företagande, forskning och innovation. Inte
genom ekonomisk omfördelning av bidrag
mellan medlemsländerna eller skatter på
Europanivå. Vi säger därför nej till EUskatter och vill säkra att den avgift som
Sverige betalar till EU hålls nere.

Europa byggs starkt när vi löser genuint
gemensamma problem.
Rösta på Moderaterna i Europavalet 2019!
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