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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.
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   EU ska fokusera på det  
      som vi bäst hanterar 
tillsammans, det som går över 
våra nationsgränser. Det gäller 
utsläpps- och klimatfrågor, 
organiserad brottslighet och 
människohandel, liksom mig-
ration och vissa jämställdhets-
frågor. 

Längs västkusten ser vi tyvärr 
att plast flyter iland utmed våra 
stränder. Havsströmmarnas 
riktning gör att skräp med ur-
sprung runt Engelska kanalen 
hamnar här - det kan lyftas på 
EU-nivå. Det är även angeläget 
att bevaka det svenska fiskets 

och den marina matproduktio-
nens intressen. De fina råva-
rorna och yrkesskickligheten 
ska tillvaratas och utvecklas. 

Professionellt arbetar jag med 
planering av stadsutveckling 
och infrastruktur. Den bak-
grunden skulle jag ta med mig 
till EU-parlamentet och driva 
frågor om en effektiv och sam-
ordnad planering av järnvägar 
inom Europa. 

Vissa vill utöka EU:s makt och 
bilda en starkare federation – 
det vill inte jag se! Ökad makt-
koncentration skulle riskera 
EU-förakt och känslan av en 
koloss som begränsar nationell 
utveckling. Våra länder ska 
förbli självständiga och vi ska 
tillsammans göra insatser där 
de gör störst nytta. Får jag din 
röst och förtroendet att sitta i 
EU-parlamentet är det bland 
annat dessa frågor jag kommer 
driva!

EU ska  
fokusera på det  
som vi bäst hanterar  
tillsammans



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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