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Förord

A ldrig förr under 
det svenska EU-
medlemskapet 

har det varit tydligare att 
vi behöver använda Europa-
samarbetet för att lösa stora inter-
nationella problem tillsammans. Och så viktigt hur vi gör det. Vi mode-
rater är fast beslutna att ta ansvar för Europas ekonomi för att ta oss ut ur 
krisen. Rätt politik nu säkrar och stärker vår konkurrenskraft i världen. Fel politik kan däremot sätta oss 
på efterkälken bakom morgondagens starkaste regioner. Avgörande för att nå resultat är att driva en 
ansvarsfull ekonomisk politik i hela EU och aldrig riskera statsfinanserna. I stället för att bygga upp nya 
murar måste medlemsstaterna verka för en öppen ekonomi där det är lätt att handla med varandra. 

Det är inte bara den ekonomiska krisen som kräver politiskt ansvarstagande. Europa och resten av värl-
den står också inför en global klimatutmaning. Den kan vi bara möta genom globalt samarbete, som 
EU ska leda. Vi vill att miljövänlig svensk el ska kunna bryta unionens stora beroende av fossila bräns-
len och vi ser gärna att fler av medlemsstaterna följer den svenska linjen och frivilligt gör ännu större 
utsläppsminskningar än vad EU:s krav innebär. 

Den ekonomiska krisen och klimatutmaningen visar att många av de frågor som är viktiga för Sverige 
bara kan hanteras genom ett starkt Europasamarbete. Samtidigt innebär inte det att EU ska göra mer 
på alla områden eller att vi tycker att allting som sker inom unionen är vällovligt. Tvärtom är vi till exem-
pel motståndare till att EU ska reglera vår arbetsmarknad, ha egen beskattningsrätt eller bestämma vilka 
jaktregler som ska gälla i Sverige. Dessutom är EU:s byråkrati fortfarande för omfattande och skattebe-
talarnas pengar används inte alltid på bästa sätt. Vi moderater vill koncentrera samarbetet till områden 
som är viktiga för Sverige och Europa och säkerställa att EU lägger kraft på rätt saker. 

För att nå resultat i en union med 27 medlemsstater måste Sverige representeras av företrädare som 
kan skapa resultat, sådana företrädare har vi moderater. Vi har länge satsat på deltagande och infly-
tande i Europasamarbetet. I dag är det moderater som leder Sveriges regering, den första regeringen 
sedan EU-inträdet som vill ingå i kärnan av Europasamarbetet och använda inflytandet till att på allvar 
påverka EU. Våra kandidater till Europaparlamentet prioriterar och driver de frågor som är viktiga för 
Sveriges och hela Europas framtid, men de vill inte reglera människors vardag. Moderaterna har både 
politiken och företrädarna för att Sverige ska kunna få inflytande i EU och uppnå kraftfulla resultat. 

I det här manifestet hittar du de frågor som vi kommer att prioritera högst i Europaparlamentet under 
den kommande mandatperioden. En bredare överblick över moderat Europapolitik hittar du i vår val-
plattform som finns på vår hemsida www.moderat.se. 
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Vi tar ansvar för att 
ta Europa ur krisen

EU befinner sig i en djup ekonomisk kris och vi kan för-
vänta oss en lång internationell lågkonjunktur. Det ställer 
krav på att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som prio-

riterar insatser för att både göra Europa mer konkurrenskraftigt och 
låta fler människor komma in på arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att EU:s medlemsstater upprätthåller stabila statsfinanser och samordnar sina insatser för 
att möta den ekonomiska nedgången. Men gemensamma åtgärder får inte leda till överreglering eller 
till att nödvändig omställning skjuts upp. Europa blev inte rikt av att skydda sig från handel och konkur-
rens, utan av att vara öppet för världshandel. Kortsiktiga stöd till drabbade industrier i dag bygger inte 
konkurrenskraft i morgon, utan riskerar tvärtom att försämra den. 

Vi vill ta bort hinder för handel och säkerställa att EU satsar mer på det som långsiktigt bygger Europa 
starkt. EU:s framtida konkurrenskraft kan varken bygga på gamla meriter, bidragsberoende eller låga 
löner. I stället ska den globala konkurrensen från länder som Kina, Indien och USA mötas med hög 
kunskapsnivå, fri rörlighet och välutvecklade företag i konkurrenskraftiga branscher. Europa ska vara en 
ekonomisk stormakt i världen, även i svåra tider och även när konkurrensen från andra regioner hård-
nar. 

Eurosamarbetet påverkar oss politiskt och ekonomiskt. Vi är positiva till ett svenskt deltagande i euro-
samarbetet och vill undersöka hur Sverige har påverkats av att stå utanför det. Efter det svenska ord-
förandeskapet bör Sverige därför genomföra en grundlig analys för att utreda de politiska och ekono-
miska konsekvenserna av utanförskapet från euron. 

Med moderat ledarskap i Europaparlamentet kommer vi att verka för att EU vid slutet av mandatperio-
den har: 

Förhindrat att arbetslösheten har bitit sig fast och utformat en strategi för 1. 
nya jobb. EU behöver en strategi för att förhindra massarbetslöshet och möjliggöra fler 
och nya jobb. Öppna marknader, trygghet i omställning och bättre möjligheter för små 
företag att växa är viktiga element i detta. 

Upprätthållit stabila statsfinanser. 2. EU behöver starka statsfinanser, ansvarsfulla 
regeringar och koordinerade krisåtgärder. En välfungerande eurozon, med respekt för 
stabilitets- och tillväxtspaktens regler, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. För eko-
nomier som är satta under särskild hård press behövs en gemensam EU-strategi för vilka 
åtgärder som behövs.

Effektiva och stabila finansmarknader med gränsöverskridande tillsyn. 3. 
Finansmarknaderna med bankernas gränsöverskridande verksamhet ställer nya krav på 
regelverk och tillsyn. En europeisk motsvarighet till den svenska finansinspektionen bör 
bildas för att förbättra tillsynen och därmed värna stabiliteten och skydda konsumen-
terna. 

r-
äller 
prio-

raftigt och 
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Respektera den svenska modellen. 4. Vi slår vakt om den svenska modellen och 
varje lands rätt att välja sin arbetsmarknad. Gemensamma regler för rörlighet ska säkra 
rättigheter, motverka lönedumping och fortsätta respektera nationella system – inte reg-
lera och detaljstyra arbetsmarknader på Europanivå. 

Motverkat protektionism både inom och utanför EU. 5. När krav höjs på mer 
protektionism vill vi att EU ska vara en stark röst för öppna marknader. Det är viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bygger upp nya murar utan i stället värnar den fria rörligheten.  

Forskning i världsklass. 6. Vi vill införa en europeisk forskningspeng. Detta innebär 
att forskningsresurser från EU ska kunna följa med forskaren och inte vara bundna till ett 
visst universitet. Förslaget möjliggör för fler europeiska forskningscentra i världsklass. 

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest. # 5



Vi tar ansvar för att leda 
arbetet mot klimathotet

Sverige står för endast 0,2 procent av världens utsläpp av 
växthusgaser. Det understryker vikten av ett starkt EU-samar-
bete för att hantera den globala utmaning som klimatfrågan 

innebär. Redan i dag gör EU mest för klimatet och miljön i hela världen 
och inom unionen är Sverige det land som tar det största ansvaret. För oss 
moderater är det viktigt att Sverige fortsätter att vara en pådrivande kraft 
för att EU tar sig an miljö- och klimatfrågorna på allvar med bindande mål, 
samarbete och lagstiftning. 

Trots att EU redan har hunnit långt behöver mycket mer göras för att bryta medlemsstaternas beroende 
av fossila bränslen. Vi vill att EU ska vara världens renaste region och på sikt bli helt oberoende av fos-
sila bränslen. Fler länder behöver följa den svenska linjen och frivilligt ta på sig ännu större utsläppsre-
duktioner än vad EU kräver av oss. Samtidigt finns mer att göra för att förbättra miljön också på andra 
områden. I vårt eget närområde är Östersjön ett bra exempel där Sverige inte ensamt kan värna havs-
miljön och där gemensamma lösningar krävs.

Vi moderater vill bidra till en långsiktig miljöpolitik som förenar höga miljömål med ekonomisk tillväxt. 
En växande ekonomi gör det möjligt att prioritera och satsa resurser på en bättre miljö, utan att behöva 
välja bort något annat. 

Med moderat ledarskap i Europaparlamentet kommer vi att verka för att EU vid slutet av mandatperio-
den har: 

En global klimatpolitik på plats. 7. Vi vill minska EU:s koldioxidutsläpp med minst 30 
procent till 2020 oavsett om ett internationellt avtal nås eller inte. Det är också viktigt att 
underlätta för omvärlden att göra utsläppsreduktioner direkt i länder som inte har råd att 
göra sådana på egen hand, så kallade flexibla mekanismer. 

Minskat EU:s beroende av fossila bränslen. 8. Vi vill ha en gemensam europeisk 
energimarknad med större produktion av utsläppssnål och förnybar energi. Miljövänlig 
svensk el kan underlätta för andra länder att minska sin användning av gas och olja. 
Därför behövs tydliga krav på utsläppsbegränsningar för tunga vägtransporter, person-
bilar, flyget och sjöfarten till 2020. 

Bättre djurhållning och säkrare mat. 9. Vi vill avskaffa dagens jordbrukssubven-
tioner och satsa mer resurser på bättre djurhållning. Vi vill också verka för säkrare mat. 
EU:s konsumenter ska kunna känna sig trygga med vad de har på tallriken, vilket under-
lättas av tydliga och rättvisande innehållsförteckningar.

Förbättrat Östersjöns havsmiljö. 10. Östersjön behöver en ny gemensam förvaltnings-
strategi, för säkrare sjöfart och bättre havsmiljö. Fisket i Östersjön behöver ett system 
med individuellt överförbara fiskekvoter i syfte att få bukt med utfiskningen och svartfis-
ket. 
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Låtit oss behålla makten över skogen och viltvården. 11. Skogarna ser olika ut 
i Europa och synen på skogen skiljer sig åt. Därför är det viktigt att skogen inte blir ett 
område för EU att avgöra utan också i fortsättningen styrs av varje medlemsland. Även 
jakten bör bestämmas av varje medlemsland och de regelverk på EU-nivå som i dag 
finns bör därför förändras. 
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Vi tar ansvar för att 
värna tryggheten och 
rättssäkerheten i Europa

V i moderater vill ta krafttag mot den grova organiserade 
brottslighet som sträcker sig långt över de enskilda nations-
gränserna. Det handlar till exempel om handel med männis-

kor, narkotika eller illegala vapen, utpressning, ekonomiska brott och 
penningtvätt. Ofta är det samma brottsnätverk som ägnar sig åt olika typer av brottslighet 
beroende på vad som är mest lönsamt för tillfället. 

För att bekämpa denna grova organiserade brottslighet behövs ett kraftfullt och gränsö-
verskridande rättsligt samarbete, framför allt genom bättre samverkan mellan polisen och andra myn-
digheter. Trots att unionen har kommit långt på flera viktiga områden finns det fortfarande brister som 
behöver åtgärdas och områden där arbetet kan bli mer effektivt. 

I allt brottsbekämpande arbete måste det alltid finnas en balans mellan å ena sidan en effektiv brottsbe-
kämpning och å andra sidan den enskildes integritet och rättssäkerhet. Därför är det bra att Lissabon-
fördraget ger EU skarpare verktyg för gemensam brottsbekämpning och gör medborgerliga rättigheter 
rättsligt bindande på unionsnivå. Vi vill att EU ska kunna bekämpa internationell terrorism och grov 
brottslighet. 

Med moderat ledarskap i Europaparlamentet kommer vi att verka för att EU vid slutet av mandatperio-
den har: 

Stärkt det europeiska polissamarbetet. 12. Vi vill utveckla polisens möjligheter att ta 
hjälp av andra länders polis och stärka samarbetet mellan polisen och andra myndighe-
ter länder emellan. 

Förbättrat samarbetet mot trafficking. 13. 
Människohandel är vår tids slaveri och måste bekämpas på alla nivåer. Vi vill bland 
annat att EU tar fram en särskild åtgärdsplan för ökat samarbete mellan ursprungs- och 
transitländer. 

En tuffare politik mot narkotikan. 14. Vi vill bekämpa narkotikan genom att stärka 
Europols verksamhet. Dessutom vill vi verka för att fler länder följer den svenska linjen om 
nolltolerans. 

Förbättrat brottsoffrens rättigheter. 15. Som medborgare ska det vara enkelt att 
anmäla om man blivit utsatt för ett brott, även om det har skett i ett annat medlemsland 
och det skall vara enkelt att delta i den rättsliga processen. Vi vill skynda på arbetet med 
gemensamma minimiregler för personers rättigheter i straffrättsligt förfarande, till exem-
pel rätt till översättning och tolkning vid en domstolsprocess i ett annat medlemsland.
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Stärkt integriteten och rättsäkerheten på Internet. 16. Trygghet, rättssäkerhet och 
brottsbekämpning är lika viktiga på Internet som utanför. I frågan om upphovsrätt vill vi 
ha en rimlig balans mellan skyddet för upphovsmännens egendom och den personliga 
integriteten. Det ska inte vara möjligt för det offentliga att stänga av människor från Inter-
net utan domstolsprövning.
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Vi tar ansvar för att stärka 
Europas roll i världen

EU grundades för att säkerställa fred och ekonomisk utveckling i ett 
Europa som var härjat av återkommande konflikter och krig. Sam-
arbetet har sträckt sig till att säkra frihet och demokrati i länder som 

tidigare led av förtryck. Vi vill fortsätta använda samarbetet på detta sätt, såväl 
med civila som militära medel.

Lissabonfördraget ger EU en gemensam utrikestjänst och en tydligare enhetlig 
röst i världen. Genom att använda EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, med 
de verktyg som medföljer, kan våra värderingar om frihet och demokrati få större genomslag i världen. 

I dag är det svårt att dra gränsen mellan nationell politik och omvärlden. Den övriga världen påverkar 
oss i vår vardag och genom vårt medlemskap i EU har vi nu allt större möjligheter att påverka vår om-
värld. Viktiga frågor som frihet och fred, demokrati, migrationsströmmar, miljöhot, fattigdom och inter-
nationell terrorism kräver gemensamma insatser. Vi vill att EU ska omfatta hela Europa och använda vår 
roll i världen till att fortsätta främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Med moderat ledarskap i Europaparlamentet kommer vi att verka för att EU vid slutet av mandatperio-
den har: 

Förbättrade möjligheter att förebygga och hantera konflikter. 17. Vi vill se ett 
EU som har större kapacitet att agera och samverka i alla stadier av konflikter. 

Ett tydligt demokratifokus i allt externt arbete. 18. EU:s externa arbete ska alltid 
fokusera på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att EU publicerar sina rappor-
ter om mänskliga rättigheter, kvalitetssäkra EU:s bistånd, motverka slöseri och se till att 
bistånd ges där det bidrar till demokrati, tillväxt och hållbar utveckling.

Utvecklat en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik. 19. Det är viktigt 
att alla länder i unionen tar sitt ansvar för flyktingströmmarna till Europa. En gemensam 
politik på området leder till att EU som helhet kan välkomna fler människor.

Underlättat för arbetskraftsinvandring.  20. Sveriges behov av arbetskraftsinvand-
ring är bredare än den högkvalificerade arbetskraft som Blue Card-systemet riktar sig till. 
Sverige bör ligga i framkant för ett EU med mer arbetskraftsinvandring. 

Ökat frihandeln i världen. 21. Vi vill använda EU för att öka frihandeln. När vi avskaf-
far subventionerna i gemensamma jordbrukspolitiken, till exempel exportsubventioner, 
ökar möjligheterna att få fram ett globalt frihandelsavtal. EU ska alltid vara en röst mot 
protektionism. 

Minst 30 medlemsstater. 22. EU:s utvidgning har varit framgångsrik och säkrat freden. 
Den har också påskyndat demokratiska reformer och varit betydelsefull för att skapa till-
växt och välstånd. När röster nu höjs för att stänga dörren till EU vill vi i stället att utvidg-
ningen ska fortsätta till nya länder. 

såväl 
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Vi tar ansvar för att 
göra EU mer effektivt

V i moderater värnar grundtanken med samarbetet. Det inne-
bär att unionen enbart ska sköta sådant som medlemslän-
derna inte kan genomföra bättre på egen hand. På många 

områden behöver EU förstärka sitt arbete men det finns också frågor 
där unionen borde låta medlemsländerna ta ett större eget ansvar. Vilka arbetstider som gäller i Sverige 
eller hur vi utformar vår familjepolitik är exempel på saker vi bestämmer bäst över själva. 

Det är viktigt att EU även tar krafttag mot de områden som inte fungerar som de ska. Dit hör byråkratin 
och kontrollen över EU:s medel. Vi vill att EU mycket tydligare än idag ska visa varsamhet med skattebe-
talarnas pengar och inte ägna sig åt detaljregleringar som försvårar för företag, människor eller deras 
idéer att röra sig över gränserna.

EU ska inte behöva vara krångligt eller avlägset. Europasamarbetet finns till för människor och ska 
verka därefter. Vi arbetar för ett EU som är effektivt, begripligt för vanligt folk och lättare att använda till 
vardags. 

Med moderat ledarskap i Europaparlamentet kommer vi att verka för att EU vid slutet av mandat-
perioden har: 

Bekämpat byråkratin så det märks. 23. EU behöver se över antalet myndigheter och 
effektivisera sitt arbete. Vi vill att en så kallad solnedgångsparagraf för EU-regler införs, 
så att regler som inte används under en viss tid upphör att gälla automatiskt. Om nya 
EU-myndigheter inrättas måste samtidigt minst en befintlig kunna avvecklas. 

En bättre budget med bättre kontroll över utgifterna. 24. EU:s budget behöver 
reformeras, bland annat så att jordbruks- och regionalstöd ska kunna avskaffas. Och de 
medel som används behöver kontrolleras bättre. Vi vill kräva nationella intyganden från 
alla länder om att de förbinder sig att använda EU:s medel på ett ansvarsfullt sätt. Dess-
utom bör förslag på nya åtaganden alltid motiveras på budgetgrund. Då ska Sveriges 
medlemsavgift kunna minskas.

Verkat för ett mer jämställt EU. 25. EU bör uppmuntra länder och människor till ökad 
jämställdhet mellan könen. EU behöver även bli mer jämställt självt. Rekrytering till le-
dande positioner ska göras bland båda könen och i professionella processer. EU måste 
få fler kvinnor på ansvarspositioner, även på tjänstemannanivå. 

Möjliggjort att söka sjukvård i hela Europa. 26. Patienter ska, precis som läkare 
och sjuksköterskor, kunna röra sig över gränserna, utan att det är för dyrt eller krångligt. 
Därför vill vi genomföra förslaget om patientrörlighet utan krångel eller dröjsmål. 

Bättre öppenhet i beslutsfattandet. 27. Både handlingar och beslut ska kunna nås, 
och begripas, av vanliga människor. Vi slår vakt om öppenheten i EU och vill att fler av 
EU:s handlingar publiceras på Internet, lätt åtkomliga för människor.v
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