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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?



   står inför ett vägskäl. Det  
       finns populistiska krafter 
som gör allt vad de kan för 
att förstöra för samarbetet i 
grunden. Det finns även EU-fe-
deralister som vill flytta mer 
makt från medlemsstaterna 
för att skapa ett ”Europeiskt 
imperium”. EU är oerhört vik-
tig men varken populism eller 
federalism är rätt väg att gå. 
EU behöver ha rätt fokus för 
att förhindra att våra pengar 
spenderas på fel saker.

Den fria rörligheten, handeln 
inom Europa och handeln 
med omvärlden är bland de 

viktigaste hörnstenarna vi har. 
Det måste till fler handelsavtal 
med länder i omvärlden för 
att den inre marknaden ska 
stärkas, särskilt på digital- och 
tjänstemarknaden. Det tjänar 
vi skåningar på, särskilt med 
tanke på nya förbindelser mel-
lan Skåne och omvärlden.

Samtidigt måste EU leva 
efter samma disciplin som vi 
skåningar är vana vid. Onödigt 
slöseri som det alltför ineffek-
tiva  jordbruksstödet, att ge 
18-åringar ”gratis” tågkort eller 
flyttkarusellen mellan Bryssel 
och Strasbourg för Europa-
parlamentet, det är inte en del 
av EUs kärnuppgifter och ska 
bortprioriteras.

Det skånska jordbruket, ar-
betsmarknadsregionen, och 
att våra förutsättningar klarar 
sig utan detaljregleringar och 
onödig byråkrati. Det är mitt 
fokus för EU.

Skåne behöver  
inte överstatlighet.  
EU ska bli lagom igen.



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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