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    TYCKER ATT EU SKA VARA LAGOM. 

    EU ska fokusera på frågor som 

kräver gemensamma lösningar och hålla 

sig borta från sådant som sköts bättre på 

nationell nivå. 

 EU SKA HÅLLA SIG BORTA FRÅN 
VÄLFÄRDSPOLITIKEN
Nyligen antog EU regler om föräldraför-
säkringen, det är en sådan fråga som vi 
tycker att länderna själva ska besluta om.

 EU SKA AGERA FÖR FLER JOBB 
Genom att underlätta för företagande och 
ekonomiskt utbyte mellan EU-länderna 
skapar EU jobb och tillväxt. Mer behöver 
göras. Genom handel med andra delar av 
världen skapas också � er jobb här. 

 EU SKA TA KRAFTTAG FÖR KLIMATET 
EU behöver leda den gröna omställ-
ningen. EU har världens mest ambitiösa 
system för handel med utsläppsrätter, 
det behöver fortsätta att utvecklas. Även 
länder utanför EU behöver övertygas om 
att ansluta sig.  

 EU:S BUDGET SKA VARA MÅTTFULL
EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges 
medlemsavgi�  och införa EU-skatter. 
Det tycker vi är fel. Istället borde vi om-
prioritera i EU-budgeten.

VAD ÄR
LAGOM?



Det finns saker som EU ska 
göra. Och så finns det saker EU 
inte ska lägga sig i. Det är vi som 
bor i Sverige som bäst känner 
förutsättningarna lokalt. Skog, 
mark, jakt och regionalpolitik 
ska EU bestämma om så lite 
som möjligt. Beslut ska fattas på 
bästa ändamålsenliga nivå. 

Det finns områden där EU bör  
och ska fördjupa sitt sam- 
arbete. Det handlar om:

SÄKERHET – EU behöver bättre 
samverka mot den interna-
tionella brottsligheten, såsom 
människohandel, illegal vapen-
handel och terrorism. 

FRIHANDEL – Handel skapar 
välstånd och välfärd. EU:s inre 

marknad gynnar entrepre-
nörskap och bidrar till många 
arbetstillfällen. 

KLIMAT – Klimatförändringarna 
behöver mötas med gemensam-
ma krafter. Utsläppen behöver 
minska genom ny teknik och 
bättre styrmedel. 

Men samtidigt måste det finnas 
en gräns för EU:s makt. Jag vill 
inte att fler beslut flyttas till 
Bryssel, snarare färre. 

JAKT – EU ska så lite som möjligt 
lägga sig i hur svenska jägare 
sköter den svenska viltstammen. 
EU ska heller inte hindra skyt-
tesporten genom onödiga regler. 

SKOG – EU har dålig kompetens 
vad gäller svensk skog. Förutsätt-
ningarna för skogsbruk ser annor-
lunda ut i södra Europa jämfört 
med hos oss. Beslut ska tas så 
nära skogsägarna som möjligt.

REGIONALPOLITIK - Mer av 
regionalpolitiken ska skötas 
nationellt.

Tillsammans kan  
vi göra Europa till 
en tryggare plats



KD sätter människovärdet främst och vill prioritera det som 
är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. 

Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter 
andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra 
kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och byg-
ga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är 
viktiga också i vår tid. Idag är vi oroliga för att unionen inte 
ska hålla ihop. 

Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.
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