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Ny framtid för Europa
Den Europeiska Unionen (EU) står inför en ny framtid. Sedan Europaparlamentsvalet 2014 har
vägen kantats av flera kriser och utmaningar. I juni 2016 sa det brittiska folket nej till fortsatt
medlemskap i unionen. Samtidigt har efterskalven från eurokrisen och finanskrisen fortsatt att
skaka medlemsstaterna och 2015 lades migrationskrisen till en redan diger lista med
utmaningar. Nu står EU inför ett vägskäl där man kan välja mellan att fortsätta vara
ett samarbete för självständiga nationer i ett medlemsstaternas Europa eller att gå mot
en allt närmare union och snabb takt mot en europeisk superstat.
KDU menar att Europaprojektet behövs. EU lade grunden för freden i Västeuropa och enade
Väst med Öst efter Berlinmurens fall. Vi ska värna och fokusera på det som unionen har gjort
bra, såsom den inre marknaden och de fyra friheterna. Men även idag finns det gemensamma
problem som måste lösas tillsammans. EU behöver lägga kraft på att försöka samordna
migrationspolitiken och vi behöver gemensamma lösningar på miljöproblemen. Vi behöver
också ett starkare samarbete för att bekämpa den organiserade brottsligheten samt för att ur ett
säkerhetspolitiskt perspektiv bättre kunna stå upp emot Ryssland.
Vi tycker att det är beklagligt att Storbritannien kommer att lämna unionen, men menar
samtidigt att britternas beslut måste respekteras och att utträdesförhandlingarna bör föras i en
konstruktiv anda. Att hämnas på eller försöka straffa Storbritannien är bara skadligt för bägge
parter. Därför menar vi att utträdesförhandlingar bör ske parallellt med förhandlingar om ett
nytt frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien.
I och med Brexit förlorade Sverige en av sina närmsta allierade i frågor om ett mindre
federalistiskt EU. Det blir därför ännu viktigare i framtiden att Sverige arbetar för att hålla
tillbaka de federalistiska tendenserna och krafterna inom unionen. KDU menar att Brexit borde
betraktas som en varningssignal av alla de politiker som, oaktat folkviljan, har drivit på mot ett
Europas Förenta Stater. Om trenden inte vänds kommer fler länder att överväga att följa
britternas exempel och Europaprojektet riskerar ytterligare splittring.
Vi i KDU motsätter oss klart och tydligt en europeisk federation och menar istället att makt
måste flyttas närmare medborgarna till medlemsstaterna och de nationella parlamenten. Vi vill
ha ett Europa där våra olikheter respekteras och anser att samarbete endast är möjligt inom
områden som berör oss alla och som är viktiga för vår gemensamma framtid. Vi vill se ett EU
som gör färre saker och som gör dem bättre men om utvecklingen fortsätter att gå i fel riktning
och om det under en överskådlig tid inte blir förändringar i Europaprojektet till det bättre så
riskerar Sverige, likt Storbritannien, att behöva hålla en folkomröstning om EU-medlemskapet.
Frågor som skulle kunna utlösa en sådan folkomröstning är exempelvis om Sverige tvingas
införa euron eller om framtida fördragsförändringar innebär stora steg i överstatlig riktning. För
att förhindra att så sker menar vi i KDU att bindande folkomröstningar ska hållas vid varje
större fördragsändring. Om betydande makt ska överföras från riksdagen till EU så ska det
beslutas av svenska folket.

KDU vill:
-

EU ska inte bli en europeisk superstat
Få ett svenskt undantag från euron
Se en aktiv diskussion om EU:s fördrag för att stärka medlemsstaternas makt
Införa krav på folkomröstning vid varje större fördragsändring

Medlemsstaternas Europa - vägen framåt
När det kommer till frågor som till sin natur är gränsöverskridande, har EU en roll att fylla. Det
handlar om den gemensamma marknaden, frihandel, miljöproblem och organiserad
brottslighet. Men många av de frågor som EU idag sysslar med hör hemma på nationell nivå
och i många fall är de våra olikheter och den mångfald som finns inom den Europeiska Unionen
är en styrka och en tillgång därför att vi kan lära av varandra. För oss i KDU står det klart att
framtidens EU är ett samarbete mellan nationer. Vi tror inte på en europeisk superstat och
Sverige bör därför också få ett formellt undantag i fördragen från klausulen om att vi ska gå
emot ”en allt närmare union”.
Ett tydligt exempel på en fråga där EU inte bör lägga sig i är förslaget om en pelare för sociala
rättigheter. Den sociala pelaren skulle innebära att EU får makt och inflytande över frågor som
rör bland annat föräldraledighet, minimilöner och a-kassa. Detta är frågor som vi menar hör
hemma på medlemsstatsnivå. Därför motsätter sig KDU den sociala pelaren.
Tyskland har lanserat ett förslag om ett ”multispeed-Europe”, där medlemsstaterna ska tillåtas
integreras i olika takt, men i samma riktning och mot samma mål. Förslaget har fått brett stöd
ute i Europa, men KDU avvisar tanken då vi menar att detta skulle skapa två lag i Europa, där
det bildas en kärna av medlemsstater som kommer kunna fortsätta mot mer federalism utan att
andra stater kommer att kunna säga sitt om hur samarbetet ska utvecklas. Detta riskerar att bli
ett verktyg där vi på sikt tvingas till en ännu djupare europeisk integration vilket går rakt emot
KDU:s syn. Vi vill att EU ska göra färre saker – inte fler.
KDU vill:
-

EU ska vara ett samarbete mellan stater - inte en superstat
Arbeta för ett avskaffande av klausulen om en allt närmare union i EU:s grundfördrag
Nej till en social pelare inom EU
Avvisa tanken på ett ”multispeed-Europe”
Få ett svenskt undantag från åtagandet om en allt närmare union

Värna den inre marknaden
Den gemensamma marknaden och frihandel mellan medlemsstaterna ar grunden for det
europeiska samarbetet och dess kanske viktigaste fördel. Tyvarr halls fattiga lander utanfor
unionen kvar i fattigdom genom EU:s hoga tullmurar mot omvärlden, jordbrukssubventioner
till egna bönder och snåriga regleringar som missgynnar mindre aktörer.
I EU finns fortfarande regler som bromsar tillvaxten och forsvarar nyforetagande. Bland annat
galler det tjanstesektorn som star for 70 % av Europas BNP. De flesta tjanster omfattas idag
inte av den inre marknaden. Enligt tjanstedirektivet ska det rada etableringsfrihet och det ska
vara fritt att tillhandahalla tjanster inom EU. Om tjanstedirektivet implementerades fullt
ut skulle det enligt berakningar skapas cirka 600 000 nya jobb. Darfor vill vi ta bort
de handelshinder som finns pa EU:s inre marknad.
KDU vill också fortsätta att utveckla den digitala inre marknaden. Den pågående
digitaliseringen ger potential för ökad tillväxt i Europa. Enligt EU:s egna beräkningar finns det
en potentiell vinst på 415 miljarder euro vid en fullt utvecklad digital inre marknad.
Borttagande av hindren för e-handel, roamingavgifternas avskaffande och en mer utvecklad eförvaltning är steg vi stödjer och som bör utvecklas ännu mer. Det kan potentiellt leda till
många nya jobb och mer välstånd för Europas medborgare.
Det är viktigt att underlätta handel genom samordning och regelförenklingar, å andra sidan finns
de inom unionen med ambitioner och tendenser att harmonisera precis allt. Vi i KDU menar att
olikheter i form av institutionell konkurrens, som exempelvis att tillata olika skattenivaer
i medlemslanderna ar sunt for unionen därför att det gor att landerna kan konkurrera
med och lara av varandra.
KDU vill:
- Att tjänstedirektivet implementeras fullt ut
- Tillåta institutionell konkurrens
- Att EU ska teckna fler frihandelsavtal
- Att prioritera ett frihandelsavtal mellan EU och USA
- Verka för en proportionerlig och mer balanserad dataskydds- och
upphovsrättslagstiftning
- Att den digitala inre marknaden fortsatt får hög prioritet

Migration och rörlighet
Under 2015 skedde en migrationskris som påverkade hela Europa och som pågår än idag. För
Sverige var läget mer bekymmersamt än i många andra länder i EU då, ca.160 000 människor
sökte asyl i Sverige, samtidigt som Dublinförordningen och Schengensamarbetet bröt samman.
Sverige införde under hösten 2015 gränskontroller vid den svenska gränsen och
transportörsansvar för kollektiva transporter över gränsen. Detta resulterade i ID-kontroller i
Danmark och därmed suspenderade Sverige sin medverkan i Schengensamarbetet. Detta beslut
var rätt och nödvändigt för att Sverige skulle kunna få kontroll över migrationen. KDU ser det
som oroväckande att vissa är redo att avskaffa gränskontrollerna utan att läget är under kontroll.
Det yttersta ansvaret och rätten att kontrollera gränsen ligger hos medlemsstaterna själva och
under den närmsta tiden kommer Sverige att behöva ha fortsatta gränskontroller för att vi inte
åter ska hamna i den situation som rådde 2015.
På sikt menar KDU att Schengensamarbetet ska värnas, men det kommer att kräva stora
förändringar. Schengens yttre gräns måste få en permanent bevakning. Detta menar vi görs bäst
genom att den europeiska gränsbevakningsmyndigheten Frontex får resurser och mandat att
effektivt kunna bevaka och trygga EU:s yttre gräns. Samtidigt måste medlemsstaterna ha frihet
att kunna kontrollera sina egna gränser om behov uppstår. Det bör i Sveriges fall i första hand
ske inom ramen för den nordiska passunionens område.
Den framtida migrationen till Europa kommer att tvingas ta nya former. Asylrätten uppvisar
stora brister, då den är utformad för att gälla migration till grannländer, snarare än för den som
går över kontinenter och hav. Dagens politik leder till att människor tvingas
betala flyktingsmugglare dyrt för att därefter genomföra livsfarliga resor över havet som
många gånger leder till döden. Den nuvarande politikens utformning sker dessutom på
bekostnad av dem som inte förmår att göra en sådan farlig resa. Idag har inte äldre, sjuka, fattiga,
kvinnor och barn samma chans att få en fristad och det menar vi är fel. Sverige och resten av
Europa måste därför övergå till asylkvotsytem, där gränsen hålls, där vi själva bestämmer
antalet flyktingar som vi ska ta emot och där vi tar emot flyktingarna från flyktingläger i
flyktingarnas hemländer eller i närheten av de krisdrabbade områdena. KDU anser dessutom
att EU:s medlemsländer bör samordna sitt asylmottagande. På så vis kommer vi kunna
kontrollera migrationen till EU samtidigt som vi kan låta människor söka asyl i sina hemländer
och hjälpa dem som har störst skyddsbehov, snarare än dem som är rikast och starkast.
Det är i grunden positivt att Europeiska medborgare kan resa, utbilda sig och jobba runt om i
EU utan hinder men den fria rörligheten i Europa har även fått andra konsekvenser som måste
hanteras. Det är ett vanligt förekommande problem att EU-migranter bosätter sig i Sverige
utöver den rätt som finns för att tigga för sin försörjning. Detta missbruk av den fria rörligheten
måste kunna stävjas. Syftet med rörligheten var inte att man skulle kunna resa till andra länder
för att leva på deras välfärdssystem eller välgörenhet. Medlemsstaterna måste få starkare
möjligheter att beivra EU-medborgare som missbrukar den fria rörligheten och mer måste
göras för att hjälpa fattiga EU-migranter att få en utbildning, ett jobb och en värdig tillvaro i
sina hemländer.

KDU vill:
-

Värna Schengensamarbetet genom reformer
Att medlemsstaterna fortsatt ska ha rätt att kontrollera sina gränser
Ge Frontex resurser och mandat att effektivt bevaka och trygga EU:s yttre gräns.
Upprätthålla den nordiska passunionen
Förstärka EU-länders möjligheter att beivra EU-medborgare som missbrukar den fria
rörligheten
Övergå till asylkvotsystem

Internationell brottslighet och terrorism
De senaste åren har vi sett helt nya utmaningar i Europa. Paris, Nice, Bryssel, London, Berlin,
Köpenhamn, Manchester och Stockholm har lagts till den långa listan av städer som drabbats
av terrordåd. Det ska vara tydligt för hela världen, en attack på europeisk mark är en attack på
oss alla. EU måste tillsammans med medlemsstaterna motverka och bekämpa terrorism,
extremism och islamism till varje pris i Europa. Gemensamma och samordnade insatser emot
dessa vidriga brott är avgörande för framtidens Europa. Europas säkerhetstjänster bör få
tillräckliga resurser och verktyg att bekämpa terrorism så effektivt som möjligt
Människohandel och trafficking är några exempel på brott emot människovärdet som
inte stannar vid nationsgränserna. Polis, tull, och gränsbevakning måste få resurser att bekämpa
dessa brott. Kompetensen att bekämpa kriminaliteten bör fortsatt ligga hos medlemsstaterna
men EU har ett avgörande ansvar i att skapa förutsättningar för ett smidigare
informationsutbyte, samordna insatser på kontinenten och underlätta bevisningen för
rättsstaten att kunna lagföra dessa personer som begår brott.
Brottsforebyggande atgarder bor vara prioriterat i EU:s brottsbekampningsarbete. Att ha en
europeisk blacklist for domda brottslingar skulle kunna vara ett verktyg i arbetet med att hindra
domda brottslingar att fardas over granserna obemarkt och bega nya brott.
KDU vill:
-

Arbetet mot terrorism, extremism och islamism måste intensifieras
Att polis, tull och gränsbevakning ges okade resurser och okade befogenheter
Prioritera samarbetet mot internationell brottslighet, exempelvis trafficking samt
smuggling av droger och vapen.
Infor ett europeiskt blacklist-register for domda brottslingar

EU-samarbete för en bättre miljö
Människan kan inte existera utan naturen, som är starkt kopplad till vårt psykiska och fysiska
välmående. Därför måste vi, med förvaltarskapsprincipen som ledstjärna, ta långsiktig hänsyn
och ha en hållbar inställning till naturen. EU är ett nödvändigt forum för miljöfrågor eftersom
miljö- och klimathoten spänner över medlemsstaternas gränser. Tillsammans har EU:s
medlemsländer även en stark röst i andra internationella samarbeten om miljön. EU är drivande
för en bättre miljö och har ofta mer ambitiösa mål än omvärlden. Det är viktigt att EU fortsätter
att vara ledande på miljöområdet. Särskilt viktigt är det sedan USA har valt att lämna
Parisavtalet.
De senaste decenniernas ökade rörlighet i västvärlden har medfört ökade miljöutsläpp och har
bidragit till miljöförstöringar. En förutsättning för ett välfungerande resande via tåg inom
Europa är att våra järnvägsnät är kompatibla. KDU vill därför se en politik som långsiktigt
verkar för att det europeiska järnvägsnätet byggs samman och att tågen anpassas för att fungera
på de olika spårtyperna.
Inom EU krävs också gemensamma satsningar på alternativ teknik och forskning kring hållbar
energiproduktion och grön teknologi. Samtidigt är det viktigt att marknaden får långsiktiga och
förutsägbara spelregler att rätta sig efter för att kunna ta fram nya produkter. Om inte den rika
delen av världen går före och skapar ny teknik, så kommer utvecklingsländerna fortsätta att
använda gammal teknik och fortsätta att belasta miljön under lång tid framöver. Vi vill att EU
ska vara en ledstjärna och en källa för inspiration inom hållbar energiproduktion och
grön teknologi för andra länder.
KDU vill även ta ansvar för vår långsiktiga livsmedelsförsörjning och biologisk mångfald.
Trots varningar om farligt låga nivåer i fiskebestånden har inte tillräckliga åtgärder vidtagits.
Men istället för att fortsätta med en misslyckad kvotfiskepolitik anser KDU att EU:s
fiskepolitik bör övergå till ett system som bygger på individuella överförbara fiskekvoter. Det
minskar problemet med incitamentet att snabbt ta upp mycket fisk, innan någon annan har
hunnit före, och ökar därför hållbarheten.
Vad gäller utsläpp bör den vägledande principen vara att förorenaren ska betala för den
uppkomna skadan. Eftersom det är svårt att komma åt direkt finns det ett system med
utsläppsrätter i EU. Det systemet fungerar dock inte tillräckligt väl, utan bör utvecklas och
justeras så att utsläppen minskas ytterligare. Det är också viktigt att systemet med
utsläppshandel är utformat på ett sätt som inte skadar Europas konkurrenskraft. Visst ska EUländerna gå före i den gröna omställningen, men vi måste samtidigt ta ansvar
för konkurrenskraft, jobb och välfärd. Utan att kombinera dessa delar kommer det bli omöjligt
att framöver övertyga länder som Indien och Kina att följa efter.
Ytterligare ett led i EU:s miljöarbete bör vara att prioritera energiunionen. Denna syftar till att
skapa en fossilfri gemensam inre energimarknad vilket är viktigt för att möta klimathotet, men
energiunionen är också viktig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv för att säkerställa
medlemsländernas energiförsörjning och minska beroendet av rysk gas.

KDU vill:
-

Att EU:s fiskepolitik övergår till ett system som bygger på individuella överförbara
fiskekvoter
Att forskning inom energiområdet ökar så att Europa kan ställa om till
miljövänlig energi
Utveckla utsläppsrätterna och justera systemet så att de som smutsar ner betalar
Att EU hjälper svagare medlemsstater att ställa om till miljövänliga energislag
Säkerställa kompatibla järnvägsnät över Europa
Harmonisera och skärpa djurskyddslagstiftningen i EU
Implementera energiunionen

Jordbruks- och regionalpolitik
En av grundtankarna med Europeiska integrationen ar att garantera stabilitet och valstand i hela
Europa. KDU anser att detta ar en viktig stravan, men att dagens europeiska jordbruks- och
regionpolitik inte ar ratt medel for detta mal. Dagens jordbrukspolitik skapar protektionism
vilket leder till att utomeuropeiska producenter har svart att ta sig in pa marknaden. Detta ger
europeiska bonder konkurrensfordelar som ar svara for utomeuropeer att tavla med.
Den allra storsta delen av jordbruksstodet kanaliseras som ett direktstod till bonder, i form av
gardsstod. Detta gardsstod betalas utan koppling till produktion. Daremot kravs det att
lantbrukaren skota marken och uppfylla ett antal regler om folkhalsa, miljoskydd och
djurskydd. Ett reformarbete pågår just nu inom EU om att reformera CAP tills efter 2020.
Sverige bör vara aktiva i debatten för att faktiskt få till riktiga reformer av jordbrukspolitiken
och att på lite längre sikt avskaffa CAP helt. Samtidigt bör det ekonomiska hålet efter Brexit
täckas upp av nedskärningar av jordbruksstödet.
Jordbrukspolitiken star for ett av de mest patagliga problemen i dagens EU. CAP slar effektivt
ut jordbruk och matproducenter i Nordafrika genom att det overskott som producerats i Europa
exporteras och saljs till laga priser i afrikanska lander. Detta leder till att de inhemska
jordbruken inte kan havda sig i konkurrensen. Pa sa satt tas forsorjningen ifran stora grupper
manniskor. Det ar inte moraliskt forsvarbart att halla manniskor kvar i fattigdom for att nagra
fa producenter i Europa ska slippa anpassa sig till efterfragan pa marknaden. CAP maste
avskaffas sa snart som mojligt.
Idag är regionstödet en av de största kostnaderna för EUs budget. Mellan 2014-2020 väntas
351 miljarder euro gå till regionstöd i olika former. Detta menar KDU inte är hållbart. EU:s
regioner måste utvecklas till att bli mer självständiga och inte bidragsberoende. Regionstödet
bör begränsas till frågor som rör avgörande infrastruktursatsningar och klimatomställningar i
medlemsstaterna som kan få stora effekter för den ekonomiska utvecklingen i hela EU och för
att minska den europeiska beroendet av rysk gas och bli självständiga på energiområdet.

KDU vill:
-

Avskaffa jordbruksstödet (CAP)
Minska och ställa om regionstödet

En minskad budget
KDU anser att EU ska fokusera pa samarbetets karnverksamhet. Detta inkluderar att framja de
fyra friheterna, internationell brottsbekampning och miljosamarbete. EU:s budget ska avspegla
detta och darmed minskas. Detta så att också medlemsavgifterna till EU kan minska.
Den storsta mojligheten att minska EU:s budget ar att se over jordbruksstodet, Common
Agricultural Policy (CAP), som utgor cirka 40 procent av EU:s budget. Att EU tillampar en
protektionistisk politik och via subventioner ger europeiska bonder konstgjord andning,
drabbar medborgarna genom hoga priser pa jordbruksvaror. Det drabbar aven
utvecklingslanderna, vars bönder hindras att konkurrera pa den europeiska marknaden.
EU lägger idag också stora resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det finns idag den så
kallade europiska globaliseringsfonden som ska ge stöd till arbetstagare som förlorat jobbet på
grund av det internationella ekonomiska läget. Det finns även en ungdomsgaranti som säger att
ingen ungdom i Europa ska gå arbetslös längre än fyra månader. Det här är något som KDU
menar att EU:s budget inte ska gå till. Dessa projekt är inte bara kostsamma utan även
ineffektiva. Arbetsmarknadspolitiken ska vara en nationell kompetens och de olika
programmen bör därför avskaffas.
KDU anser att det finns ett stort antal budgetposter som bör justeras och omprioriteras.
Exempelvis bor inte EU:s informationsarbete vara inriktat pa lobbyism och opinionsbildning.
Ytterligare en atgard ar att se over de personal- och loneprinciper som rader i Bryssel. Vi onskar
dessutom starta en effektiviseringsprocess for att minska resurssloseriet. Ett forsta steg i ratt
riktning vore att besluta att Europaparlamentet enbart ska ha sitt säte i Bryssel.
Medlemsstater som inte följer de ekonomiska åtaganden de gjort bör också kunna få större
sanktioner emot sig. Länderna som åtagit sig kraven för den gemensamma valutan men även
andra ekonomiska regler som alla stater är ålagda att följa bör också förväntas göra det. Därför
tycker vi i KDU att kommissionen bör öka sanktionerna emot de stater som inte följer
de regelverken men också som medvetet inte implementerar EU-lagstiftning.
Samtidigt höjs flera röster för att EU ska få beskattningsrätt, bland annat i flera svenska partier.
Detta bör undvikas till varje pris. En ny politisk nivå som kan ta in skatter kommer att vara
dåligt för näringslivet och medborgarna. Det bör istället råda ekonomiskt ansvartagande,
i synnerhet som det kommer att uppstå ett behov av att skära ner i budgeten efter britternas
utträde.

-

Att EU inte ska ges beskattningsratt eller kunna besluta om minimiskatter
Minska medlemsavgiften till EU
Stoppa Europaparlamentets flyttkarusell till Strasbourg
Att EU fokuserar pa karnverksamheten
Minska EU:s informationsbudget da lobbyism inte ska vara prioriterat
Öka sanktionerna emot medlemsstater som ej följer de gemensamt
beslutande regelverken
Att arbetsmarknadspolitiken ska vara nationell - avskaffa globaliseringsfonden och
ungdomsgarantin

Mindre detaljstyrning och mer subsidiaritet
Årtionden av sjunkande förtroendesiffror för EU har inte lett till nödvändiga förändringar i
Bryssel. Detta trots att Storbritannien har valt att lämna unionen och att euroskepticism och
populism växer i land efter land. Många medborgare känner ett stort avstånd till unionen och
dess institutioner. En stor grupp anser att man gar bortom det som borde vara unionens
uppgifter och lagger sig i detaljer i manniskors liv. KDU anser att det ar ett problem som delvis
bygger pa en verklig beskrivning av situationen. EU har i allt för många fall fokuserat
på detaljregleringar istället för att tackla de stora problemen kontinenten står inför.
For oss kristdemokrater ar subsidiaritetsprincipen vagledande i var syn pa var makten ska ligga.
Beslut ska fattas pa lagsta mojliga andamalsenliga niva. Det ar exempelvis inte rimligt
att svenska snusprodukter ska hotas av EU eller att rovdjursjakten ska hanteras pa europeisk
niva. Däremot är det rimligt att miljöproblem hanteras där.
KDU vill därför oka medlemsstaternas inflytande over lagstiftningsprocessen inom unionen.
Idag ar det tankt att ske genom den sa kallade subsidiaritetsprovningen. Den innebar att alla
medlemsstaters nationella parlament har ratt att prova om ett EU-forslag inom ett ickeexklusivt omrade bryter mot subsidiaritetsprincipen. Om en tredjedel av medlemsstaternas
parlament finner så maste EU-kommissionen omprova sitt forslag. Det ar dock en tandlos
provning eftersom kommissionen kan aterkomma med ett identiskt forslag. KDU vill darfor
skarpa subsidiaritetsprincipen till att det ska racka med att en tredjedel av medlemsstaternas
parlament finner att ett forslag bryter mot subsidiaritetsprincipen för att förslaget inte
ska behandlas vidare. Istallet maste EU-kommissionen komma med ett nytt och andrat forslag.
Det blir ett veto for de nationella parlamenten.
KDU anser vidare att unionen i storre utstrackning behover en bredare forankring for att infora
nya regler eller lagstiftning. Vi vill darfor stärka det europeiska radet for att säkerställa att
hänsyn tas till olika nationella intressen. Men för att klara av att skydda medlemsstaternas
intressen och subsidiaritetsprincipen menar även KDU att folket bör få större möjlighet att
kunna påverka vilket EU man vill se i framtiden. Därför vill vi införa krav på folkomröstningar
varje gång ett nytt större grundfördrag ska ratificeras. Detta för att ge legitimitet till

Europaprojektet. De enda som ska kunna besluta att flytta betydande makt från nationell nivå
till unionsnivå bör vara medborgarna.
Under valet till Europaparlamentet 2014 så hade alla större partigrupper i parlamentet valt att
ha en kandidat till EU-kommissionen och där man kom överens om att den partigrupp som blev
störst skulle också få kommissionspresidenten. Detta s.k. spietzenkandidatsystemet är ett steg
emot mer federalism och politiserande av kommissionen. Det långsiktiga målet för
federalisterna är att ha en direktvald president i EU. Detta är något som KDU vänder sig emot.
Det bör vara medlemsstaterna som kommer överens om vem som är mest lämplig för rollen och
inte EU parlamentets partigrupper.
Ytterligare en viktig fraga for att oka EU:s legitimitet ar ett storre matt av transparens. KDU
vill oka mojligheten att halla enskilda politiker ansvariga for deras beslut. Vi vill avskaffa
mojligheten till hemliga omrostningar i Europaparlamentet. Vi vill ocksa ge parlamentet
mojlighet att misstroendeforklara enskilda EU-kommissionarer som förbrukat sitt fortroende.
Idag ar det endast mojligt att initiera en misstroendeforklaring mot kommissionen i sin helhet.
EU-domstolen har enligt fordragen tolkningsmonopol pa EU:s regler och dess tillampning. Det
stora problemet ar att EU-domstolen i dagslaget endast ska se till unionens basta och inte till
medlemslandernas eller Europas basta. Detta har lett till vagledande beslut som fort in EU i en
mer overstatlig inriktning. Darfor bor EU-domstolens roll och tolkningsprinciper omprovas.
KDU vill:
-

Att subsidiaritetsprincipen ska vara vagledande i EU:s lagstiftningsarbete
Ge de nationella parlamenten möjlighet att dela ut så kallade röda kort, det vill säga att
stoppa EU-kommissionens förslag
Infora en mojlighet for Europaparlamentet och rådet att misstroendeforklara enskilda
EU-kommissionarer och inte enbart kommissionen i sin helhet.
Se en okande oppenhet och transparens inom EU:s institutioners arbete
Avskaffa mojligheten till hemliga omrostningar i Europaparlamentet
Att EU-domstolens roll och tolkningsprinciper omprovas
Att det införs krav på folkomröstningar varje gång större fördragsändringar ska
ratificeras
Nej till spitzenkandidatsystemet

GUSP - gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken
KDU anser att den gemensamma utrikespolitiken inom EU aven fortsattningsvis bor vara ett
mellanstatligt samarbete. Vidare bor GUSP endast fokusera pa gemensamma
sakerhetspolitiska intressen sasom hotet om terrorism och andra sakerhetspolitiska hot emot
enskilda medlemsstater eller unionen i stort. Alla beslut rorande den gemensamma
utrikespolitiken bor darfor tas i konsensus. Varje medlemsstat har olika utrikespolitiska
intressen, olika samarbeten med olika lander som maste respekteras.

Med anledning av detta sager KDU tydligt nej till krav pa mer overstatlig makt at unionen i
utrikespolitiska fragor. Darfor avvisar vi ocksa tanken pa ett gemensamt EU-forsvar. Ett bra
exempel på misslyckad politik på detta området är EU battlegroups som aldrig satts i bruk.
Dessa bör snarast avskaffas. Att koordinera fredsinsatser som medlemsstaterna kommer
overens om sjalva bor vara taket pa GUSP:s mojligheter inom den gemensamma
forsvarspolitiken.
For att forsakra oss om att medlemsstaterna har det slutgiltiga avgorandet om inriktningen pa
GUSP:s framtid skall den hoga representanten for utrikesfragor och sakerhetspolitik endast vara
understalld det Europeiska radet.
Under senaste mandatperioden har det inte funnits brist på utrikespolitiska frågor att ta tag i.
Återigen pågår ett krig på den europeiska kontinenten då Ryssland valt att anfalla, invadera och
strida i Ukraina. Detta kan inte få pågå utan konsekvenser, EU måste agera kraftfullt mot
Ryssland med olika påtryckningar såsom hårda sanktioner. Vidare förtjänar EU respekt för att
man i ledning av KD:s MEP Lars Adaktusson erkänt folkmordet på kristna i Mellanöstern. EU
bör fortsätta att rikta in sig på att understödja grundläggande mänskliga rättigheter
KDU vill:
-

Att GUSP ska fortsatta vara ett mellanstatligt samarbete samt fokusera pa
gemensamma sakerhetspolitiska intressen
Inte se ett gemensamt EU-forsvar eller okad makt for GUSP pa bekostnad av
medlemsstaterna
Införa fri rörlighet för militär personal och materiel i bilaterala avtal inom EU
Att den hoga representanten for utrikesfragor och sakerhetspolitik endast ska
vara understalld det Europeiska radet
Sanktionerna mot Ryssland ska inte hävas utan förstärkas
GUSP bör fortsatt rikta in sitt arbete för att främja fred och mänskliga rättigheter
EU ska vara en betydande utrikes- och säkerhetspolitisk aktör

Handel och bistånd
Handel leder till okat valstand och ar nyckeln till fattigdomsbekampning. Att lander
tillats handla fritt med varandra skapar mojlighet for foretagande och innovationer, inte minst
for utvecklingslander. Pa sa satt skapas forutsattningar for alla manniskor pa jorden att leva
under dragliga livsvillkor och ryckas upp ur fattigdom.
KDU vill därför att EU prioriterar arbetet for frihandel bade inom EU och gentemot omvarlden.
Arbetet med CETA, dvs. frihandelsavtalet med Kanada, har varit en stor framgång och bör visa
vägen för framtida frihandelsavtal. Fortsatt bör det prioriteras att få till ett frihandelsavtal
med USA.
For att frihandeln ska fa den effekt vi vill sa maste EU avveckla handelshinder, avskaffa de
inhemska subventionerna inom t.ex. jordbruket for att kunna skapa en rattvis konkurrens och
mojlighet till frihandel pa lika villkor.

EU har under de senaste åren haft stora framgångar inom handelsområdet. Handelsavtalet med
Kanada (CETA) är färdigförhandlat och trots en mer frihandelsskeptisk administration finns det
goda skäl att vara optimistisk till nya samtal för att skapa ett frihandelsavtal med USA. Att
världens två största ekonomier blir ett frihandelsområdet bör vara ett av de mest prioriterade
uppgifterna under nästa mandatperiod. Vi menar vidare att det är nödvändigt att EU får till ett
bra frihandelsavtal med Storbritannien efter Brexit. KDU vill därför se simultana
frihandelsförhandlingar med Storbritannien.
KDU ar varma vanner av ett resultatbaserat bistand. Bistand ska ga till att bygga valfungerande
institutioner som skapar goda forutsattningar demokratisk och ekonomisk utveckling. Vi vet
aven att flera lander inom unionen ger pengar till samma andamal och lander. KDU anser darfor
att EU:s viktigaste roll inom bistandsomradet ar att koordinera bistandet fran medlemsstaterna
for att bistandet ska ge absolut bast resultat och att bistandet kanaliseras dit det behovs. Pa sa
sett kan bistandet bli mycket effektivare och vi kan hjalpa fler manniskor utan att kostnaderna
okar.
KDU vill:
-

Att EU ska fortsätta att verka för frihandel i hela världen
Prioritera ett frihandelsavtal mellan EU och USA
Att simultana frihandelsförhandlingar med Storbritannien ska ske samtidigt som
utträdesvillkoren förhandlas om
Att EU ska ha en koordinerande roll när det gäller bistånd

EU:s utvidgning
Under 2000-talet har 13 nya medlemsstater upptagits i EU. Att länder och folk som led under
kommunismens förtryck nu är en del av en europeisk värdegemenskap ser KDU positivt på. Att
fler länder vill delta i samarbetet banar väg för en fredlig och demokratisk utveckling i Europa.
I enskilda fall har utvecklingen emellertid skett för snabbt. Utvidgnigen måste ske i sådan takt
att EU:s stabilitet inte hotas och att unionens institutioner klarar av att hantera det växande
antalet medlemsländer. Därför kräver KDU att alla nya medlemsstater inte enbart ska uppfylla
Köpenhamnskriterierna, utan även konvergenskriterierna, innan de kan upptas i unionen.
Det kommer ta lång tid innan kandidatländerna på västra Balkan är redo att bli fullvärdiga
i unionen. Därför bör EU överväga alternativa, långtgående, samarbetsformer för dessa länder,
samt Ukraina, Moldavien och Georgien.
Ett land som sökte medlemskap redan 1987 är Turkiet. Förhandlingar har sedan 2005 pågått för
att de ska inkluderas i samarbetet. Utvecklingen i landet har sedan dess inte gått åt rätt håll när
det gäller demokratiska fri- och rättigheter. KDU menar därför att ett medlemskap inte är
aktuellt för Turkiet. Istället bör ökad handel och förbättrade relationer med landet prioriteras
samtidigt som EU måste jobba aktivt för att stärka de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

KDU vill:
-

EU:s utvidgning ska fortsätta i långsam takt, så att unionens stabilitet kan garanteras
Nej till turkiskt medlemskap i EU – ja till privilegierat partnerskap
EU måste aktivt jobba för att stärka de mänskliga rättigheterna i Turkiet

