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Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare
Vi gör Sverige tryggare
Gränsöverskridande brottslighet kräver ökat samarbete. Den europeiska polisbyrån Europol
ska få mer resurser och befogenheter.

Hej då stöldligor
Den fria rörligheten ska inte gälla för kriminella. EU-medborgare som begår brott i Sverige
ska utvisas och nekas återinresa.

Kärnkraft är klimatsmart
Vi vill dubbla EU:s satsningar på kärnkraft. Europa behöver mer klimatsmart el – i stället för
smutsig kolkraft och rysk gas.

Koll på Europas gränser
Invandringen behöver bli mer kontrollerad och förutsägbar. Den yttre gränsen ska stärkas.
Rätten till asyl ska prövas vid EU:s yttre gräns. Sverige kan inte ta ett för stort ansvar för
invandringen till Europa.
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Sveriges roll i EU
Varför ska man rösta på Moderaterna i Europavalet?
Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare. Vi ska sätta stopp för de internationella
stöldligorna som i dag ligger bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Den
europeiska polisbyrån, Europol, ska få mer resurser. EU ska gemensamt bekämpa
terrorismen.
Vi vill prioritera klimatsmart kärnkraft för att rädda klimatet. Genom att satsa på modern och
säker kärnkraft kan vi minska Europas beroende av smutsig kolkraft och rysk gas.
Europa och Sverige saknar en fungerande invandringspolitik. Det vill vi ändra på. Europa
behöver en kontrollerad och förutsägbar invandring. Vi måste ha koll på EU:s yttre gräns.
Rätten till asyl ska prövas vid gränsen, på ett rättssäkert och effektivt sätt. Sverige ska inte
fortsätta ta ett oproportionerligt stort ansvar för invandringen till Europa.
Vi vill också skapa goda förutsättningar för jobb och svenska företag, genom ett kraftigt
regelförenklingsarbete, ökad frihandel och satsningar på forskning och innovation.
Ska Sverige lämna EU?
Nej. Att lämna EU är inte ett alternativ. Sverige är ett exportberoende land och EU:s inre
marknad är helt avgörande för vårt välstånd. Vi behöver också samarbetet för att klara att lösa
problem som gränsöverskridande brottslighet, terrorism och klimatförändringarna. Genom att
spela en aktiv roll i samarbetet kan vi dessutom påverka utvecklingen, inte bara påverkas av
den.
Ska Sverige ha en mer central och pådrivande roll i EU?
Ja. Genom EU-medlemskapet har Sverige fått en starkare röst i såväl Europa som globalt. För
att behålla inflytande krävs samtidigt en tydlig idé om vad EU-samarbetet ska användas till och
en mer aktiv svenskt röst. En sådan har dessvärre Sveriges rödgröna regering saknat, EUarbetet har exempelvis nedprioriterats till förmån för FN-engagemang.
Vi säger nej till att EU ska ges inflytande på nya områden som vår välfärdspolitik eller att EU
ska ges möjlighet att ta ut olika skatter. Samtidigt ska EU göra mer när det handlar om att möta
problem och utmaningar som inget enskilt land kan klara ensamt.
Ska Sveriges avgift till EU minska?
Sverige ska inte betala en oproportionerligt stor andel av EU:s budget och det kommer krävas
tydligare budgetprioriteringar framöver. Först och främst bör Sveriges avgift därför inte öka i
och med den nya budgetperioden. Genom tydliga prioriteringar, och beroende när och hur
Storbritannien lämnar unionen, borde det dessutom finnas utrymme för att kunna minska
avgiften.
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EU:s funktionssätt och framtid
Ska EU tillåta fler länder att bli medlemmar?
Moderaternas grundinställning är att EU-medlemskap ska vara möjligt för alla de europeiska
länder som vill och framför allt klarar att leva upp till de krav som medlemskapet ställer vad
gäller exempelvis demokrati och konkurrenskraftig ekonomi.
Borde det vara enklare för EU att straffa länder som inte följer gemensamma regler
och värderingar?
Ja. Vi vill att de rättsliga påföljder, som faktiskt finns tillgängliga i fördragen, och kännbara
minskningar av EU-bidrag ska användas i fler fall samt att den rättsstatliga granskningen
mellan medlemsländerna ska utvecklas.
Ska EU bli ett Europas Förenta Stater?
Nej. Vi är emot ökad överstatlighet, federalism och att fler politikområden ska styras från
Bryssel. I stället vill vi utveckla Europasamarbetets viktigaste delar: arbetet med att lösa
gemensamma, gränsöverskridande problem – för att säkra att EU gör rätt saker.
Ska EU-samarbetet vara mindre omfattande i framtidens Europa?
Vi är emot ökad överstatlighet. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Där EUsamarbetet däremot kan ge verklig effekt, såsom i kampen mot den gräns-överskridande
brottsligheten och terrorismen eller i klimatfrågan, vill vi däremot att EU ska kunna göra mer.
Ska överstatligheten inom EU minska och mer beslutanderätt föras tillbaka till Sverige?
Vi är för att EU-lagstiftning dras tillbaka eller upphävs när så är lämpligt. Däremot vill vi att
samarbetet fördjupas i gränsöverskridande frågor som antiterrorarbete och klimat- och miljö.
Hur kan ni vara med i samma partigrupp (EPP) som Fidesz och Viktor Orbán?
Moderaterna har länge varit drivande i kritiken mot det ungerska regeringspartiet Fidesz. Vår
partistyrelse har beslutat att Moderaterna ska verka för att Fidesz utesluts ur vår europeiska
partigrupp EPP. Till följd av vårt arbete är Fidesz nu avstängda från EPP:s arbete.
Vi står också bakom det s.k. artikel 7-förfarande som EU inlett mot Ungern för övertramp mot
EU:s grundläggande värderingar. Det handlar bland annat om rättsväsendets oberoende,
yttrandefrihet och skydd för minoriteter.
Ska det gå att rösta på ett parti/en kandidat från ett annat medlemsland i Europavalet?
Det är viktigt att kandidaterna är förankrade i respektive medlemsland, bland annat för
närheten till väljarna och deras möjlighet att utkräva ansvar av förtroendevalda.
Vad tycker Moderaterna om Brexit?
Brexit innebär både akuta problem och långsiktiga utmaningar. Det är avgörande att både
Sverige och EU får tillstånd bästa möjliga relationer med Storbritannien efter Brexit. Det är ett
viktigt land ur alla tänkbara avseenden, inte minst ekonomiska.
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Tillväxt och inre marknad
Vad vill ni göra för jobb och tillväxt inom EU?
Den inre marknaden behöver fördjupas, särskilt för tjänster i den digitala ekonomin. Vi vill
minska den europeiska regelbördan och krånglet för företag samt sätta stopp för svensk så
kallad ”gold plating”, en överimplementering av EU-direktiv. Vi driver också på för fler
frihandelsavtal med resten av världen.
Ska Sverige på sikt övergå till euro?
Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt. Om det finns ett brett folkligt stöd, om
eurosamarbetet blir mer stabilt och förutsatt att länderna som redan är medlemmar följer
regelverket samt bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik är vi beredda att ompröva och
närma oss ett medlemskap.
Ska EU:s huvuduppgift vara att säkra fri rörlighet för människor och varor inom EU?
Det är bra för Sverige att människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt på EU:s inre
marknad. Vår ekonomi bygger på export och svenska företag är i stort behov av kompetent
arbetskraft utifrån. Den fria rörligheten ska däremot aldrig gälla för kriminella eller terrorister.
Vi vill ta krafttag mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism.
Vad anser ni om EU:s kommande sjuåriga budget, som ska gälla från 2021?
Budgetprocessen måste ta sikte på att reformera det som verkligen kostar pengar. Den
gemensamma jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Att närmare 40 procent av EU:s budget
går till jordbruksstöd är det tydligaste exemplet på att prioriteringarna är fel. Vi vill att budgeten
mer ska riktas mot konkurrenskraft, forskning och innovation samt användas till att effektivare
lösa problem och utmaningar som brottslighet, klimatfrågan och invandringen.
Ska det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU minskas?
Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I stället bör resurser
till exempel gå till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och skapa bättre villkor för
företagande och tillväxt.
Ska Sverige bli medlem i EU:s bankunion?
Bank- och finanssektorn i Europa är integrerad och det finns därför fördelar med att vara
medlem i EU:s bankunion. För Sverige som icke-Euroland överväger dock nackdelarna
rörande ett svenskt medlemskap i nuläget. Däremot är det rätt att förutsättningslöst undersöka
för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i bankunionen.
Vad anser Moderaterna om copyrightdirektivet?
Det är viktigt med en modern och konkurrenskraftig upphovsrätt, som även fungerar i ett digitalt
samhälle. Däremot är vi kritiska till det som har kallats för länkskatt och uppladdningsfilter och
vi arbetade emot detta i Europaparlamentet. Vi har även riktat kraftig kritik mot regeringen som
plötsligt ändrade inställning i dessa omdebatterade frågor, och ställde sig bakom ett införande.
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Vad vill ni göra vad gäller digital infrastruktur inom EU?
Eftersom EU:s digitala inre marknad kommer att vara avgörande för Europas konkurrenskraft
måste Sverige växla upp tempot för att få på plats en gemensam europeisk infrastruktur för
5G. 5G är avgörande för utvecklingen av artificiell intelligens och EU är vår främsta plattform
för att utveckla vår digitala konkurrenskraft.
Vad vill ni göra åt den illegala konkurrensen inom vägtransportbranschen?
Det är ett stort problem i Sverige i dag. Hederliga företag drabbas när andra företag inte följer
gällande lagar och regler. Så kan det inte fortsätta. Vi måste göra mer både i Sverige och på
europeisk nivå för att se till att det är ordning och reda på våra vägar. Exempelvis genom att
förare återkommande ska återvända till hemlandet för att undvika brevlådeföretag och polisen
i hela EU måste få tillgång till mer av elektronisk övervakning av yrkestrafiken, för att se till att
bland annat cabotagereglerna följs.

Sociala pelaren
Ska EU:s pelare för sociala rättigheter begränsas?
EU ska ägna sig åt frågor som länder inte klarar att hantera enskilt. Moderaterna är emot att
mer makt flyttas till Bryssel gällande exempelvis vår arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik,
vilket skulle bli fallet om en social pelare inrättades.
Varför är Moderaterna emot den sociala pelaren och att EU arbetar mer för att
människor ska få bättre villkor?
Moderaterna är självklart inte emot att EU-länderna förbättrar sina respektive välfärdssystem,
men vi vill inte att EU ska ges mer beslutanderätt på dessa områden. Medlemsländerna har
vitt skilda förutsättningar och traditioner. I Sverige sker exempelvis lönesättningen av
arbetsmarknadens parter. I andra medlemsländer har man valt andra system. Detta ska
respekteras och inte kompromissas om, mellan medlemsländerna. Den sociala pelaren är inte
lösningen på de problem som EU brottas med, utan riskerar i stället att på sikt få allvarliga
negativa konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
Ska alla som kommer till Sverige för att jobba ha svenska löner och villkor?
Trygghet och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler måste samtidigt
utformas så att de inte blir för krångliga eller leder till att färre företag vill vara verksamma i
Sverige.
Ska det införas minimilöner i alla länder inom EU?
Det är inte ett bra förslag. Vi vill inte att EU ges inflytande över svensk arbetsmarknad på detta
sätt. Beslut om svenska löner och villkor ska fattas i Sverige.
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Lag och ordning
Hur ska EU stoppa den gränsöverskridande brottsligheten?
Ett av Moderaternas viktigaste vallöften är att sätta stopp för den fria rörligheten för kriminella.
Vi vill att den gemensamma polisbyrån Europol ska stärkas, med både befogenheter och
resurser. Informationsutbytet mellan medlemsländernas rättsvårdande myndigheter måste
förbättras. Dessutom ska EU-medborgare som döms till fängelse efter att ha begått brott i
Sverige avtjäna sitt straff i sitt hemland och vi behöver underlätta för utvisning av EUmedborgare som begår brott i Sverige och att de nekas inresa till Sverige efter ett
utvisningsbeslut.
Vad vill ni göra på EU-nivå för att hantera hotet mot terrorismen?
Sverige ska ha de lagar och regler som krävs för att vi ska vara rustade för hotet från
terrorismen. När det gäller terrorismbekämpning inom EU måste en hel rad åtgärder vidtas
parallellt. Det behövs ett strukturerat samarbete: radikaliseringen behöver bekämpas, itsäkerheten förbättras och finansieringen av terrorism försvåras. Det är också angeläget att
penningtvätt bekämpas effektivare och att handeln med pass upphör.
Ska Sverige gå med i Europeiska åklagarmyndigheten?
Inom en relativt snar framtid kommer den Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) att vara
operativ och då bör även Sverige delta fullt ut i samarbetet. Vi vill också driva på för att EPPO:s
mandat ska utvidgas till att motverka gränsöverskridande terrorbrott. Vissa typer av
gränsöverskridande brottslighet kräver ett djupare och mer operativt brottsbekämpande
samarbete än vad vi har haft tidigare. Då duger det inte att stå vid sidan om och titta på när
nya initiativ tas för att bekämpa en växande internationellt präglad brottslighet.
Behöver EU ett europeiskt FBI?
Att bättre bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism är en av EU:s viktigaste
uppgifter. Därför vill vi stärka den europeiska polisbyrån Europol. Samtidigt värnar vi att
rättsväsende och brottsbekämpning är nationella ansvarsområden.
Hur vill ni komma till rätta med tiggeriet?
Dels vill vi se ett nationellt förbud mot tiggeri i Sverige, dels vill vi att EU ökar pressen på länder,
som Bulgarien och Rumänien, att vidta åtgärder för att bryta den djupa diskriminering som gör
att deras medborgare söker sig till andra länder för att tigga. Medlemsstater som kränker sina
medborgares rättigheter bör kunna få ekonomiska sanktioner riktade mot sig.
Ska EU-medborgare från andra medlemsländer ha rätt till ekonomisk hjälp?
Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha rätt till bidrag.
Kommunerna bör endast bistå med akut, kortvarigt, nödbistånd vid behov.
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Migration
Hur ska EU hantera invandringen?
Sverige ska ha en nationell långsiktigt hållbar migrationspolitik som är utformad utifrån hur
integrationen fungerar. Samtidigt måste EU få bättre kontroll på invandringen. EU behöver fullt
ut kontrollera sin yttre gräns, därför vill vi stärka Frontex. Asyl ska sökas vid den yttre gränsen
och den som inte har asylskäl ska inte ges rätt att komma in i Europa. Genom ett förstärkt
återvändandearbete kan vi också hindra framväxten av skuggsamhällen.
Ska alla EU-länder vara tvingade att ta emot asylsökande?
Vi kan inte fortsätta med den orättvisa politiken där länder som Sverige får ta ett
oproportionerligt ansvar. Fler EU-länder måste ta emot asylsökande. Att sätta ekonomisk
press på länder som i dag inte tar ansvar tror vi är ett mer effektivt tillvägagångssätt än en
tvingande omfördelning.
Bryter inte ett nytt kvotflyktingsystem mot asylrätten?
Moderaterna värnar asylrätten. Om vår föreslagna förändring på sikt blir aktuell är det inom
ramen för EU och med respekt för asylrätten. Steg i den riktning vi har föreslagit har redan
tagits i och med genomförandet av EU:s samarbete med Turkiet gällande migration.
Ska Sverige fortsätta ha gränskontroller, som infördes i samband med flyktingkrisen
2015?
Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter att ha egna
gränskontroller för att ha kontroll över invandringen hit.
Ska EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser?
Europa måste ta kontroll över invandringen. Det kräver ett förstärkt gränsskydd av EU:s yttre
gräns. Därför vill Moderaterna förstärka Frontex.
Hur ser ni på arbetskraftsinvandring till EU?
Högkvalificerad arbetskraft som vill komma till Europa för att jobba och göra rätt för sig ska ha
goda möjligheter att göra det. Det är också viktigt för företagens möjlighet att rekrytera
kompetens.
Hur ser ni på biståndspolitiken inom EU?
Biståndet ska vara modernt, effektivt och resultatinriktat. Det ska utgå från EU:s prioriteringar
om till exempel mänskliga rättigheter och demokrati. Krav på motprestation är ett viktigt verktyg
för att uppnå bättre kvalitet och resultat i biståndet.
Hur ser ni på EU:s arbete med Agenda 2030?
Kommissionen la fram en strategi år 2016 för att genomföra Agenda 2030 tillsammans med
medlemsländerna, och EU ska använda sina utrikespolitiska verktyg för att främja hållbar
utveckling i världen.
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Utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik
Ska EU utveckla en gemensam försvars- och säkerhetspolitik?
Ja. Vi vill stärka det mellanstatliga europeiska försvarssamarbetet, som ett komplement till
Nato. Det är viktigt eftersom Sveriges säkerhet är förenad med hela regionens säkerhet.
Sverige ska också vara en aktiv deltagare i försvarssamarbetet PESCO, Permanenta
strukturerade samarbetet.
Vad anser ni är viktigast i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken?
EU behöver en starkare utrikespolitik och vi vill se ett närmare europeiskt samarbete för fred
och säkerhet. Bland annat ska nuvarande sanktioner mot Ryssland behållas tills Ryssland
uppfyllt Minskprotokollet och andra åtaganden fullt ut. Vi vill att byggandet av den ryska
gasledningen Nord Stream 2 stoppas. Kinas allt starkare globala dominans måste hanteras av
EU på ett bättre sätt, för att värna våra demokratiska, kommersiella och säkerhetspolitiska
intressen. Inte minst gäller detta vid samhällsviktiga förvärv. En bred och djup Kinastrategi
behöver komma på plats. EU behöver också stärka sitt cyberförsvar.
Ska EU ha en gemensam europeisk armé?
EU ska inte göra saker som Nato redan gör, så att det blir en fördubbling av uppgifter. Någon
gemensam EU-armé är därmed inte aktuellt för oss.

Miljö och klimat
Ska EU prioritera klimatfrågan mycket hårdare?
Inget enskilt land kan ensamt klara klimatproblemen, utan de måste mötas med gemensamma
lösningar inom EU och ännu hellre globalt. Sverige ska driva en europeisk klimatpolitik som
innebär att utsläppsminskningar genomförs där de är som mest kostnadseffektiva och bejaka
en klimatsmart tillväxt.
Varför vill ni satsa på kärnkraft?
Kärnkraft är klimatsmart. FN:s klimatpanel har pekat ut förnybar energi och mer kärnkraft som
avgörande för att klara klimatmålen. Därför vill vi bygga ut kärnkraften i både Sverige och
Europa, satsa på forskning och säkerhet samt öka möjligheterna att exportera klimatsmart el
från kärnkraft. Med mer kärnkraft kan vi minska det smutsiga kolet i Europa.
FN:s klimatpanel förordar inte alls mer kärnkraft?
Det stämmer att de inte ger några formella rekommendationer om hur elsystemen ska
utformas. Men i samtliga av FN:s klimatpanels huvudscenarier ingår en kraftigt utbyggd
kärnkraft.

Frågor och svar | Europavalet 2019 | 2019-04-10

Sida 11

Är inte avfallet från kärnkraften ett problem som vi skickar vidare till framtida
generationer?
Självklart ska avfallet förvaras säkert, precis som vi gör i Sverige i dag. Om vi dessutom kan
använda detta som kärnbränsle igen genom fjärde generationens kärnkraft underlättas
avfallshanteringen och slutförvaringen.
Kärnkraft är ett energislag som är förenat med stora risker, är det verkligen bra att
satsa på?
Självklart ska kontrollerna inom EU vara hårda för att minska riskerna. Men även om vi
avvecklar kärnkraften i Sverige kommer den fortfarande att finnas kvar i vårt närområde och
inom Europa. Då ligger det även i Sveriges intresse att kärnkraften inom EU är så modern som
möjligt. Därför bör vi satsa mer på forskning och utveckling av kärnkraft inom Europa.
Ska EU:s åtagande inom ramen för Parisavtalet skärpas till minst 70 procents
minskning av utsläppen till år 2030 och ska målnivåerna i klimat- och
energilagstiftningen skärpas så att de ligger i linje med det åtagandet?
Nej. EU har redan världens mest ambitiösa mål. Om fler länder i världen tar ett större ansvar
bör EU säkerställa att vi leder omställningen genom att skärpa målen. Detta bör i första hand
ske inom ramen för de planerade översynerna. Moderaterna är beredda att verka för att EU:s
utsläppsmål till 2030 skärps, men det är inte realistiskt att EU ska komma överens om en
skärpning av 2030-målet till 70 procent.
Ska EU-kommissionen ges i uppdrag att ta fram statistik och utveckla en metod för att
börja mäta EU:s konsumtionsbaserade utsläpp?
Ja. Moderaterna välkomnar att EU även ska mäta konsumtionsbaserade utsläpp, som ett led
i arbetet med att synliggöra värdet av svensk klimatsmart export. Grunden för vår klimatpolitik
måste dock förbli de territoriella utsläppen då dessa är de som vi kan styra direkt över med
hjälp av lagstiftning och regleringar.
Ska EU anta ett direktiv om tillgång till rättslig prövning så att Århuskonventionens
alla krav tillgodoses?
Nej. Vi inväntar EU-kommissionens utredning. Det är viktigt med en rättssäker process där
berörda parter ges talerätt.
Ska EU förbjuda vissa engångsartiklar av plast?
Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa engångsartiklar
av plast. Återvinningen av plast måste öka och nedskräpningen, i exempelvis haven, minska.
Ska EU verka för att partsmötet år 2020 inom FN:s konvention för biologisk mångfald
(CBD) antar en ambitiös strategi för biologisk mångfald från 2020 och därefter?
Ja. Värnandet av den biologiska mångfalden kräver kraftfulla åtgärder och internationellt
samarbete. EU bör vara pådrivande i detta arbete.
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Skatter och subventioner
Ska EU få rätt att införa miljö- och klimatskatter?
Att sänka koldioxidutsläppen är helt avgörande och vi vill exempelvis utveckla EU:s system för
handel med utsläppsrätter. Däremot vill vi inte ge EU beskattningsrätt.
Ska en europeisk koldioxidskatt införas?
Nej. Att sänka koldioxidutsläppen är helt avgörande. Sverige har världens högsta koldioxidskatt och vi ser gärna att andra länder följer efter. Däremot vill vi inte ge EU beskattningsrätt.
Svenska skattebetalares pengar ska inte användas utan att ett beslut har fattats i Sverige.
Ska EU:s lagstiftning (inklusive EU:s energiskattedirektiv, EU:s statsstödsregler och
EU-bankernas investeringsdirektiv) reformeras, så att EU kan uppfylla sitt mål om att
fasa ut de klimatskadliga subventionerna?
Klimatskadliga subventioner ska fasas ut. Eventuella undantag från den regeln är endast
motiverade om ett avskaffande innebär att produktion och därmed utsläpp flyttar, vilket riskerar
att öka de globala utsläppen.

Bilar, flyg och tåg
Anser ni att efter 2025 så ska inga nya bilar drivna av fossila bränslen få säljas i EU?
Att arbeta mot en målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta är bra. Däremot tror vi inte
på absoluta förbud, utan vill i stället se långsiktiga spelregler som ger människor och företag
rimliga förutsättningar att ställa om.
Ska åtgärder genomföras för att allt flyg både inom och utanför EU ska betala mer av
sina miljökostnader?
Moderaterna anser att Chicagokonventionen bör omförhandlas för att möjliggöra en rimlig
beskattning av flygbränsle, så att flyget på så sätt kan betala för sina utsläpp.
Vad föreslår ni för att fler ska använda tåg i stället för flygplan för långväga resor?
Vi behöver göra mer för att minska flygets utsläpp. Moderaterna är därför positiva till att utreda
ett införande av reduktionsplikt för flyget, i syfte att öka inblandningen av biodrivmedel. Vi vill
även omförhandla de konventioner som i dag förbjuder stater att beskatta flygbränsle.
Att fler svenskar väljer tåget för utlandsresor är glädjande. Vi vill säkra att järnvägen fungerar
bra för både personer och transporter, hemma och inom Europa. Genom det fjärde järnvägspaketet, som Sverige nu håller på att införa, kan resenärernas och samhällets krav på och
behov av tågförbindelser, som är attraktiva och punktliga, tillgodoses bättre inom Europa.
Vad vill ni göra för att utjämna spelplanen mellan olika färdsätt för långväga resor?
Moderaterna står bakom principen om att förorenaren ska betala. Vi behöver göra mer och
öka takten för att ställa om vår transportsektor så den blir långsiktigt hållbar. Samtidigt måste
vi vara realistiska, när det gäller långväga resor så finns det i dag inget alternativ till flyget.
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Hur bedömer ni den förda EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som
ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser?
Moderaterna är positiva till förslag som underlättar gränsöverskridande tågresor i Europa. För
många flygresor kan tåget utgöra ett bra alternativ och bidra till att minska utsläppen av
växthusgaser. För att fler ska välja tåget är det helt avgörande att arbetet med att uppnå goda
gränsöverskridande tågförbindelser fortsätter. Vi har kommit en bit på vägen men det återstår
en hel del kopplat till bland annat harmonisering av signalsystem och biljettförsäljning.
Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett
"ineffektivt lapptäcke" som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå, vad anser ni
om det?
Det här illustrerar tydligt vikten av åtgärder på EU-nivå. För en välfungerande järnväg behövs
samarbete och koordinering med andra länder. Marknadsöppning för persontrafik inom det
fjärde järnvägspaketet bidrar genom ökad konkurrens till att tillgodose resenärernas och
samhällets krav på ett attraktivt, effektivt och långsiktigt hållbart trafikutbud av god kvalitet.
Moderaterna har länge drivit på för ett fullt genomförande av det fjärde järnvägspaketet.
Vilken är er ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och
andra transportmedel? Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts
eller försenas kraftigt på grund av "exceptionella omständigheter" och i så fall hur ska
"exceptionella omständigheter" definieras?
Det är inte politikens uppgift att definiera vilka omständigheter ”exceptionella omständigheter”
skulle kunna röra sig om, men det är rimligt att möjligheten att åberopa det finns. Frågan om
EU:s passagerarrättigheter är viktig men vi anser att den i många delar går alltför långt. Vi är
bland annat kritiska mot kravet på biljettförsäljning ombord, vilket kommer leda till ökade
merkostnader utan motsvarande vinst för resenärerna.
Vilka åtgärder – utöver CORSIA och ETS – krävs för att reglera luftfartens utsläpp?
Vi tror att teknisk utveckling och internationellt samarbete är direkt avgörande för att vi ska
lyckas att minska utsläppen från flyget. Vi vill utreda ett införande av reduktionsplikt för flyget
för att på så sätt öka inblandningen av biodrivmedel. Vi vill även omförhandla de konventioner
som i dag förbjuder stater att beskatta flygbränsle.
Vad står ni i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift?
Moderaterna vill omförhandla Chicagokonventionen för att möjliggöra en rimlig beskattning av
flygbränslet
Skulle ni stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU?
Nej. Moderaterna tror inte på förbud. Det är utsläppen vi måste bekämpa, inte resandet i sig.
För att fler exempelvis ska välja tåget satsar Moderaterna på att bygga ut järnvägen och
underhålla det system vi redan har, så att alla ska kunna lita på att tågen kommer och går i tid.
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Vatten
Anser ni att EU ska bibehålla ambitionsnivån i ramdirektivet för vatten och öka
åtgärdstakten i arbetet för att leva upp till direktivets krav på en god vattenmiljö?
Det är viktigt att vi säkerställer att vi lever upp till kraven i vattendirektivet. Samtidigt är det av
stor vikt att vattendirektivet inte överimplementeras och att åtgärderna är ändamålsenliga och
kostnadseffektiva.
Avser ni försvara EU:s Natura 2000-skydd i naturvårdsdirektiven samt kraven i
vattendirektivet och motverka att gruvnäringen ges undantag från dessa regler?
Eventuella tillstånd till gruvdrift måste redan i dag leva upp till EU-rätten, däribland
Naturvårdsdirektiven och Vattendirektivet. Prövning mot denna lagstiftning ska ske rättssäkert
och från fall till fall.

Kemikalier och farliga ämnen
Ska EU införa krav på fullständig innehållsförteckning för alla komponenter i samtliga
varor och material, även importerade?
För vissa typer av varor är det relevant med omfattande krav på innehållsförteckningar, dock
bör beslut om vilka varor som ska omfattas av detta krav ske utifrån ett riskperspektiv. Icke
ändamålsenliga krav riskerar att bli en administrativ börda som varken efterlevs eller levererar
miljönytta.
Bör EU skyndsamt implementera kriterierna för hormonstörande ämnen i miljögiftslagstiftningen REACH och samtliga produktlagstiftningar?
EU bör implementera kriterierna för hormonstörande ämnen, detta ska dock ske på ett
riskbaserat sätt.
Ska alla PFAS-ämnen i konsumentprodukter förbjudas inom EU och avser ni arbeta
för ett globalt förbud?
Moderaterna verkar för en utfasning av PFAS i konsumentprodukter och är också positiva till
internationell reglering.
Bör EU införa krav på miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel för att begränsa
utsläpp vid tillverkning av aktiva substanser?
EU har omfattande miljölagstiftning för att garantera att läkemedelstillverkning sker med
miljöhänsyn, exempelvis inom vattendirektivet. Det är rimligt att fler länder inför liknande krav.
Bör EU införa en gemensam rapportering av försäljning av bekämpningsmedel i
medlemsstaterna och utveckla ett gemensamt miljö-och hälsoriskindex?
Vi är positiva till gemensam rapportering och ett gemensamt index enligt svensk modell.
Centralt för detta är dock att alla bedömningar har solid vetenskaplig grund.

Frågor och svar | Europavalet 2019 | 2019-04-10

Sida 15

Gröna näringar
Jordbruk, CAP och livsmedel
Behövs fler och effektivare kontroller av djurtransporterna?
Ja. Vi värnar högt ställda krav på djurskydd och livsmedelssäkerhet. Samtidigt får
lagstiftningen inte bidra till onödigt krångel och för mycket byråkrati, utan ska vara effektiv.
Hur många procentenheter anser ni att jordbruksstödet bör minskas eller höjas i
kommande EU-budget?
Det förslag som EU-kommissionen har presenterat innebär en minskning av den
gemensamma jordbruksbudgeten med 5 procent. Det är rimligt och på sikt bör budgeten
fortsätta att minska.
Hur tycker ni att jordbruksstödet till svenska bönder ska fördelas procentuellt mellan
direktstöd (s k gårdsstöd) och andra former av stöd?
Moderaternas driver att direktstöden på sikt bör fasas ut. Svenska lantbrukare måste i stället
få förbättrade villkor genom sänkta skatter, minskat regelkrångel och mindre byråkrati.
Hur tror ni att era förslag för jordbruksstödet kommer att påverka svenska bönder?
Moderaterna driver en jordbrukspolitik som syftar till att stärka det svenska jordbrukets
konkurrenskraft och öka dess lönsamhet och därmed förbättra svenska lantbrukares
förutsättningar.
Hur bedömer ni att era förslag för jordbruksstödet kommer att påverka priset på
svensk mat och importerad mat för konsumenterna?
Den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar alla EU:s medlemsländer. Moderaterna driver
en politik som syftar till att stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft och samtidigt säkrar
en marknadsmässig prissättning av livsmedel på så väl svensk som importerad mat.
I den nya CAP-reformen ska minst 50 procent av ersättningarna i pelare 2 gå till
åtgärder knutna till miljö- och klimatnytta utan att minska medel till landsbygdsutveckling, hur ser ni på det?
Ambitionen bör inte begränsas till 50 procent, i stället bör hela pelare två vara miljösäkrad.
Detta får dock inte leda till utökat regelkrångel och administrativ börda för lantbruket. Hela EU:s
budget och därmed även den gemensamma jordbrukspolitiken bör ses över i syfte att minska
kostnaderna, så även inom landsbygdsprogrammet.
Ska odling av genetisk modifierade grödor (GMO) vara tillåten inom EU?
Ja, GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och klimatsmarta
genom att de är mer motståndskraftiga mot torka och angrepp. Kraven på livsmedelssäkerhet
ska alltid vara höga.
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Vad vill ni göra åt matsvinnet?
Matsvinnet måste stoppas. Ett resurseffektivt samhälle ligger högt upp på Moderaternas
agenda. Att exempelvis byta ut ”bäst före” till ”minst hållbar till” skulle kunna leda till mindre
matsvinn och att vårt klimatavtryck blir mindre.
Försvarar ni det svenska snuset?
Ja. Vi försvarar rätten att fortsatt tillverka och sälja nationella produkter, som snus.
Exportförbudet av snus behöver dessutom upphävas. Snuset är ingen hälsoprodukt, men
genom export kan vi minska rökningen inom EU och se till att det blir fler svenska jobb.

Skogsbruk
Ska Sveriges nationella självbestämmande i skogsfrågor inom EU-samarbetet
behållas?
Vi vill stärka äganderätten och är tydliga med att skogsbruket ska förbli Sveriges ensak och
inte regleras i EU, vilket Sveriges riksdag också fattat beslut om. Skogen spelar även en
avgörande roll i omställningen till ett grönare samhälle och inte minst målet om en
fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Sverige måste därför agera i EU på ett sådant
sätt att vi får använda skogen för att nå våra mål.
Vill ni sätta ett kompletterande långsiktigt mål att öka kolsänkan i skog och mark inom
EU, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och stärks?
Kolsänkan ska öka, detta gör vi även framgent genom att säkerställa att vårt hållbara
skogsbruk kan fortsätta och att vi därmed har en positiv tillväxt i skogen. Att värna det aktiva
skogsbruket är avgörande i omställningen till fossilfrihet för att vi ska kunna ersätta fossila
bränslen och material samt bidra till ökad kollinlagring. LULUCF-förordningen är nyligen
beslutad och fokus bör nu ligga på att implementera den på ett korrekt vis.

Fiske
Avser ni verka för ett förbud mot bottentrålning i hela EU och för europeiskt fiske i
internationellt vatten (via EU:s fiskeavtal med tredje land)?
Ja. Moderaterna är för ett generellt förbud mot bottentrålning. Eventuella undantag kan
exempelvis ske i vissa områden med sandbottnar där ett bottentrålningsförbud inte är
ändamålsenligt.
Vill ni införa ett fiskestopp för allt fiske efter ål inom EU?
Moderaterna är för ett generellt fiskestopp för ål inom EU, dock måste ett sådant förbud införas
på ett sätt som inte begränsar de goda initiativ som bidrar till exempelvis utsättning av glasål
och därför bör möjligheten till vissa undantag från ålfiskeförbudet finnas.
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Jakt, viltvård och vapen
Hur ser ni på, och hur tänker ni försvara och utveckla den unika svenska jakten, som
till exempel jakt med löshund?
För Moderaterna är det självklart att försvara den svenska jakten. Vi kommer driva denna linje
vid varje tillfälle som ges och bekämpa eventuella förslag som skulle begränsa exempelvis
löshundsjakt.
Hur tänker ni lösa vargproblematiken som finns såväl i Sverige som i andra länder
inom EU, som allt mer hindrar möjligheten till jakt, djurhållning med mera?
Moderaterna står bakom riksdagens beslut om att det ska finnas 170-270 vargar i Sverige och
vi tycker att jakten på varg är en naturlig del i viltförvaltningen. I takt med att vargen gör
återinträde i fler medlemsstater blir frågan allt viktigare för fler länder än Sverige, vilket kan
öppna upp för en rimligare europeisk politik på området.
Vilka frågor gällande jakt, viltförvaltning och vapenägande tycker ni ska beslutas i
Sverige kontra EU?
Moderaterna anser att frågor om jakt och viltförvaltning ska beslutas så nära de som berörs
som möjligt. Vi bör själva besluta om hur vi bäst ska förvalta våra viltstammar. När det kommer
till EU:s reglering av legala vapen så vill vi vara mycket tydliga med att vi inte kommer
acceptera att regeringen går fram förslag som går för långt och inför onödiga krav som
försvårar för landets jägare och sportskyttar.
Hur ska ni göra det enklare för laglydiga sportskyttar och jägare att söka licens, äga,
samt ta med sina vapen utomlands?
Vi har i budgeten för 2019 drivit igenom extra medel för att snabba på polisens licenshantering.
Dessutom vill vi skapa bättre förutsättningar för att inneha fler vapen, införa ett smidigare
regelverk för att kunna förvara vapnen utanför bostaden och vi vill erkänna det europeiska
vapenpasset.
Tänker ni verka för att Sverige får gemensamma vapenregler med våra grannländer
och vilka intressegrupper ska vara delaktiga i det arbetet?
Legalt vapenägande regleras redan inom EU. Det viktiga nu är att S-MP-regeringen inte
överimplementerar EU:s vapendirektiv med onödigt krångel.
Varför har Sverige ännu inte ratificerat vapenpasset?
Moderaterna vill att Sverige ska erkänna vapenpasset. Varför så inte skett än är S-MPregeringens ansvar.
Hur tänker ni agera i frågor om invasiva arter som ställer till stora problem?
Vi behöver bekämpa de invasiva arter som redan finns i Sverige, och vi behöver vidta åtgärder
för att förhindra att nya invasiva arter kommer hit. I detta arbete så är internationella regleringar
och EU ett mycket viktigt verktyg.
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Hur ser du på behovet av att förändra EUs art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet
så att vi exempelvis får tillbaka allmän jakt på korp och skarv?
Det är absolut viktigt med en översyn av dessa direktiv. Framför allt ser vi ett behov av jakt på
skarv. I våra kustnära områden är skarven ett stort problem och vi kommer att driva frågan om
ökad jakt på skarv i EU-parlamentet.
Ska förvaltningen av våra stora rovdjur beslutas nationellt eller av EU-kommissionen?
Den ska beslutas nationellt. Antalet vargar i Sverige ska beslutas i Sverige.
Vad anser du om ett generellt blyhagelförbud och finns det skäl till att införa
ytterligare begränsningar för legala vapeninnehavare?
Moderaterna är inte för ett generellt blyförbud och vi är tydliga med att vi inte vill försvåra för
legalt vapenägande.
Hur ser du på att EU 2014 införde förbud mot handel med sälprodukter och då i
praktiken utrotade vår ursprungliga säljakt?
Moderaterna är kritiska mot detta. Sälpopulationerna i de svenska vattnen växer sig starkare
och behovet av jakt och viltvårdsinsatser kommer bara att öka. Jakten behövs för att skydda
fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel.

Sjukvård och äldreomsorg
Behöver möjligheten att söka vård i ett annat EU-land förbättras?
Ja, sedan 2013 har möjligheten för patienter att söka vård fritt i EU ökat avsevärt. Då infördes
patientörlighetsdirektivet, och patienter kan söka vård i ett annat EU-land oavsett hur vården
organiseras. Men svenska patienter utnyttjar möjligheten mindre än andra. Informationen om
att möjligheten finns måste nå den som är sjuk och ersättningsreglerna måste förenklas. I
Sverige är väntetiden att få beslut om ersättning för vård utomlands bland de längsta i EU.
Ska Sverige och EU leda arbetet mot antibiotikaresistensen?
För att få bukt med problemet måste flera reformer genomföras omgående. Det handlar både
om en mer ansvarsfull användning och att stimulera framtagningen av nya antibiotika. Det
krävs en ny lagstiftning för att öka incitamenten att ta fram ny antibiotika, genom bland annat
längre marknadsexklusivitet. Den försiktiga användningen riskerar nämligen att leda till att
patent löper ut kort efter att antibiotikan faktiskt börjar användas. Men förbättrade incitament
räcker inte. Vi måste arbeta aktivt för en mer restriktiv användning av antibiotika, både i EU
och i resten av världen. EU:s nya lagstiftning för användning av antibiotika i djur kan tjäna som
föredöme för liknande lagstiftning som är anpassad för människor.
Behöver förutsättningarna för läkemedelsindustrin förbättras i EU?
Ja, Sverige och Europa har länge varit ledande inom medicinsk forskning. Läkemedelsindustrin är inte bara en viktig del av ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem, utan bidrar
också till avancerad forskning, tusentals högkvalificerade arbetstillfällen och en bibehållen
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konkurrenskraft i Sverige. En förutsättning för att läkemedelsföretag ska investera i forskning
och utveckling är patent. Tyvärr håller krafter i EU på att luckra upp regelverket genom att ta
bort tilläggsskyddet för läkemedel som exporteras till tredjeländer, som inte har patentskydd
eller där tilläggsskyddet inte är giltigt. Europas framtid är inte att tillverka billiga kopior.
Hur vill ni förbättra för äldre, på Europanivå?
Bland annat vill vi se att forskning prioriteras och får mer resurser inom EU. Genom forskning
kan vi få en bättre välfärd, nya läkemedel och förebygga sjukdomar. Det möjliggör ett längre
arbetsliv och främjar äldres inkludering.
Vilken äldrepolitisk fråga är viktigast?
Framför allt behöver vi se till att åldersdiskrimineringen upphör – äldres erfarenheter är en stor
resurs som vi måste ta tillvara. En annan viktig fråga är att stoppa den gränsöverskridande
brottsligheten. Här i Sverige har vi exempelvis sett att kringresande stöldligor riktat in sig på
ensamstående äldre. EU ska kraftfullt bekämpa denna typ av brottslighet.

Funktionsnedsättning
På vilket sätt kommer ni i EU-parlamentet att synliggöra personer med funktionsnedsättning?
Moderaterna står upp för allas lika värde och rättigheter – oavsett bakgrund, kön eller
funktionsnedsättning. Det är en grundläggande värdering som genomsyrar all vår politik. Vi
anser att det är särskilt viktigt att EU-institutionerna (såsom Europaparlamentet) är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning, vare sig man vill arbeta där, komma dit som besökare
eller om man söker politiska uppdrag.
Inom EU är den fria rörligheten för arbetstagare en grundläggande princip, tyvärr
återstår många hinder för personer med funktionsnedsättning att kunna söka ett jobb
inom EU eller att arbeta utomlands. Hur tänker ni arbeta för att riva hindren för
personer med funktionsnedsättning?
År 2000 antogs direktivet om likabehandling i arbetslivet, vilket förbjöd diskriminering på grund
av funktionsnedsättning. Direktivet anger bland annat att arbetsgivaren ska genomföra rimliga
anpassningsåtgärder för att det ska bli möjligt för en person med funktionsnedsättning att få
tillträde till arbetslivet. Det är grundläggande att medlemsländerna efterlever direktivet.
Statistik över EU-medborgare med funktionsnedsättning är ett viktigt mätbart verktyg i
funktionshinderarbetet, på vilket sätt kan ni påverka att EU börjar samla in data från
medlemsstaterna?
Vi anser att statistik är ett viktigt verktyg för att kunna identifiera och analysera olika mönster.
Bland annat sammanställer Folkhälsomyndigheten statistik om funktionsnedsättning. Vi i
Sverige kan arbeta för att sprida goda exempel och visa på den nytta som statistiken kan göra.
Det kan till exempel handla om att undersöka vilka arbetsmarknadsinsatser som är effektiva
för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska få arbete.
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Jämställdhet och antidiskriminering
Vad är er inställning till att EU med kraft ska bekämpa rasism och religiös intolerans?
Att bekämpa rasism och religiös intolerans är avgörande i fria och öppna samhällen. Detta är
dock ett ansvar som framför allt de enskilda medlemsstaterna måste arbeta aktivt med på
hemmaplan.
Ska EU sätta hårdare press på medlemsländerna att öka jämställdheten?
Att EU-länderna arbetar för att öka jämställdheten är positivt. Vi vill dock att Sverige fortsatt
beslutar, nationellt, om vår egen jämställdhetspolitik. Att flytta frågan till EU-nivå skulle riskera
att backa tillbaka utvecklingen här hemma.
Ska EU bestämma en lägsta nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser?
Företag som inte tar tillvara kvinnors kompetens är både omoderna och osmarta. Att lagstifta
om kvotering urholkar däremot äganderätten och går emot att var och en ska bedömas efter
sin kompetens.
Ska EU arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer?
Vi värnar hbtq-rättigheter och vill att partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i
Sverige ska erkännas i hela EU.

Svenskar i utlandet
Hur vill ni förbättra villkoren för svenskar i utlandet?
Moderaterna vill skapa trygga och rättvisa villkor även för den som bor utomlands. Till exempel
driver vi på för sänkt SINK-skatt. Vi vill också säkerställa att IB-elevers tillträde till svenska
högskolor och universitet inte försvåras. En annan viktig fråga är att det ska vara lätt att komma
hem. Den dag man vill flytta tillbaka till Sverige ska välfärden fungera och polisen ska ha
tillräckliga resurser.
Vi har även bland annat föreslagit utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och
konsulat, förbättrad information till utlandssvenskar om reglerna för att få rösta och att
utlandsmyndigheterna ska ha ett högt valdeltagande som en prioriterad uppgift. Det är återigen
aktuellt inför europavalet.
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