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INLEDNING
Nya Moderaterna är övertygade om de
många fördelar och möjligheter som ett öppet
Europa bidrar till. Vi vill att Sverige ska vara en
aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa.
Genom att påverka politiken i EU kan vi skapa
förutsättningar för fler jobb och öka tillväxten,
både i Sverige och i Europa.
Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen har gett oss svenskar nya möjligheter. Vi
kan välja var i Europa vi vill bo, studera, arbeta
eller pensionera oss. Vi har lättare att resa
och göra affärer. Utbudet av varor och tjänster har blivit mycket större. Drömmar behöver
inte längre stanna i Kiruna i norr eller i Ystad
i söder. På samma sätt kan människor i andra
EU-länder drömma om en framtid i Sverige och
se den förverkligas.
Europeiska unionen är grunden för freds-,
säkerhets- och samarbetsordningen i Europa.
EU-samarbetet är därigenom den yttersta förutsättningen för varaktig fred och en samhällsordning byggd på demokrati, rättsstatens principer
och mänskliga rättigheter. Detta vill vi värna
och befästa i vår europapolitik. Men Europa
är mer än så. Samarbetet är ett gemensamt
värderingsbygge och en motkraft mot slutenhet
och nationalism - i dag och inför framtiden.
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DIN RÖST GÖR SKILLNAD

Nya Moderaterna tror på Europa. Vi är
övertygade om att vi kan påverka på allvar
och uppnå resultat. Våra kandidater till Europaparlamentet driver de frågor som är viktiga för
Sveriges och hela Europas framtid, men vill inte
reglera människors vardag.

över områden som vi bäst kan ta beslut om här
hemma, nära de människor som påverkas.
I Europaparlamentsvalet 2014 bestämmer du vilken väg Europa ska välja.

Den långdragna ekonomiska krisen som slagit
hårt mot stora delar av Europa och världen ställer höga krav på ansvarstagande och politiskt
ledarskap. Nu krävs rätt politik för att säkra
konkurrenskraft, tillväxt och reformer som gör
att jobben kan växa till och förutsättningarna
för företagande stärkas. Därför är en av våra
viktigaste prioriteringar inför vårens val att
fortsatt driva på för en ansvarsfull ekonomisk
politik med ordning och reda i hela EU.
Mycket står på spel. Fel politik i krisens spår
riskerar att långsiktigt försämra Europas och
Sveriges möjligheter att möta viktiga utmaningar kring jobb, konkurrenskraft, miljö och klimat,
och trygghet. Vi behöver ett EU som lägger
kraft på rätt saker.
I det här manifestet hittar du de frågor som
Nya Moderaterna kommer att prioritera högst
i Europaparlamentet under den kommande
mandatperioden. Det handlar om en politik
för jobb och företagande, ordning och reda
i ekonomin, ett öppet och tryggt Europa, bra
miljö och trygg mat, mindre byråkrati och
detaljregleringar samt en gemensam säkerhetsoch utrikespolitik.
Nya Moderaterna ska vara en tydlig röst för tolerans och mångfald mot de som försvarar nya
murar, begränsningar av människors rörlighet,
antidemokratiska krafter, handelshinder, onödig
byråkrati- och de som vill att EU ska bestämma
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EUROPA GER FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR TILLVÄXT, JOBB OCH
FÖRETAGANDE I SVERIGE
EU-medlemskapet har gett oss i Sverige helt
nya möjligheter vad gäller frihet och rörlighet.
Vi kan studera, arbeta, resa och pensionera
oss i andra länder. Och människor från andra
länder har fått nya möjligheter att komma till
Sverige och berika vårt land med sina erfarenheter och kunskaper.
Det är också det öppna och fria Europa som
byggt Sverige starkt då vi är ett litet och exportberoende land. Vårt välstånd och vår välfärd
har ökat genom att svenska företag fått tillgång
till EU:s inre marknad, som är världens största
integrerade ekonomi med mer än 500 miljoner
konsumenter. Hälften av vår bruttonationalprodukt (BNP) kommer från export, där ungefär
två tredjedelar går till EU-länder. När ett företag vill expandera blir den svenska marknaden
snabbt för liten. Numera är det lätt att ta steget
ut i Europa eftersom EU-medlemskapet innebär
harmoniserade regler för EU:s medlemsländer.
Nya Moderaterna värnar den fria rörligheten
för EU-medborgare. Det är en av de största
framgångarna för den europeiska integrationen och en av grundstenarna i EU-samarbetet.
Forskning visar att arbetskraftens rörlighet
mellan medlemsländerna haft betydande positiva effekter för tillväxten i såväl mottagande
medlemsländer som i ursprungsländerna. Den
fria rörligheten är tillväxtfrämjande och den
förbättrar förutsättningarna för EU att vända
den ekonomiska krisen.
Nya frihandelsavtal mellan EU och omvärlden
är en annan viktig väg till ökad tillväxt.
Det handels- och investeringsavtal som nu
förhandlas mellan EU och USA är mycket viktigt
för Europas ekonomi. Tillsammans står EU och
USA för närmare hälften av världens samlade
BNP.

Men det finns mer att göra. Nya Moderaterna
sätter alltid jobben främst och vi vill att de
många hinder som kvarstår på den inre marknaden nu tas bort för att skapa mer tillväxt och
nya arbetstillfällen i Sverige och i Europa. En
mycket stor del av de nya jobben växer fram
inom tjänstesektorn. Vi måste därför skapa en
verklig inre marknad för tjänster, som gör det
enklare att tillhandahålla tjänster över gränserna samtidigt som tjänsternas kvalitet säkerställs.
Vi vill också öka den ekonomiska tillväxten i
Europa och skapa fler jobb genom att utveckla
förutsättningarna för den digitala marknaden.
Enkla, tydliga och gemensamma regler behövs för att öka förtroendet för e-handel och
öppna upp för fler online- och mobila tjänster.
Vi vill att EU förblir öppet mot sin omvärld och
förhandlar fler frihandelsavtal med sina mest
betydelsefulla handelspartners.
Fler och bättre transporter över gränserna är
också en förutsättning för mer handel och fler
jobb i Europa. Fortsatt avreglering och standardisering gör det möjligt att öka andelen järnvägstransporter inom EU. Nya Moderaterna
verkar också för att tyngre och längre lastbilar
ska får användas inom EU. Dessa minskar
bränsleförbrukningen och gör transportarbetet
mer effektivt.

NYA
MODERATERNA
I EUROPAPARLAMENTET
KOMMER ATT VERKA FÖR:
Nya möjligheter för svenska företag, genom
att slutföra förhandlingarna om ett omfattande
frihandelsavtal med USA snarast möjligt.
Fler jobb i Sverige och i Europa genom tjänstedirektivets fulla genomförande i alla medlemsstater
och att direktivet omförhandlas för att omfatta hela
tjänstesektorn.
Riva hinder och skapa en fungerande
digital europeisk marknad.
Värna den fria rörligheten för människor
inom EU.
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ORDNING OCH REDA I EKONOMIN –
I SVERIGE OCH I EU
Sverige hör till de länder som klarat av den
globala ekonomiska krisen väl. Tack vare en
ansvarsfull ekonomisk politik har vi kunnat satsa
på jobb, infrastruktur och viktiga gemensamma
välfärdsverksamheter, när många länder i vår
närhet står inför kraftiga nedskärningar och
skattehöjningar.
Sverige påverkas dock i hög grad av det
ekonomiska läget i EU och därigenom även av
den kris som framför allt eurozonens länder har
genomgått. Därför måste Sverige vara en aktiv
partner när EU formar sina ekonomiska lösningar. Vi vill att EU för en ekonomisk politik som
leder till högre tillväxt och fler jobb i Sverige
och i hela EU. Nya Moderaterna ska vara en
tydlig röst i att motverka ekonomisk nationalism
och protektionism.
Europas kris visar att man inte kan spendera
sig ur en dålig ekonomisk situation. Offentliga
finanser i balans är avgörande för investerares
och konsumenters förtroende och framtidstro.
Vi anser också att de europeiska banksystemen
måste hanteras så att skattebetalarnas pengar
värnas. Under mandatperioden har vi därför
arbetat hårt och fått genomslag för att de
svenska krishanteringsmetoderna fortsatt ska
kunna användas inom ramen för hela EU.
Lika viktigt för att skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa är att länder genomför nödvändiga
strukturreformer för att utveckla välfärdssystemen, göra pensionssystemen långsiktigt
hållbara, avreglera monopol, minska byråkrati,
öka kvinnors arbetskraftsdeltagande och effektivisera arbetsmarknaderna. Detta skulle
öka drivkrafterna för investeringar, arbete och
företagande.
Den politik som förs i EU måste helt enkelt
bli bättre på att reformera vår ekonomi för
att möta framtidens utmaningar. EU:s budget
måste vara framtidsinriktad, inte syfta till att
bevara det förgångna. Samtidigt som jordbruks- och regionalstödens andel minskar vill

vi se fortsatta neddragningar till förmån för en
tillväxtorienterad budget som används för att
främja EU:s konkurrenskraft.
Nya Moderaterna är i grunden positiva till
en gemensam valuta inom EU. Vi respekterar
samtidigt resultatet av den folkomröstning som
genomfördes 2003. Det är för närvarande inte
aktuellt att införa euron i Sverige. Vi anser att
ett svenskt eurointräde endast kan bli aktuellt
inom ramen för ett välskött eurosamarbete, där
länderna som delar den gemensamma valutan
följer de finanspolitiska ramverken och bedriver
en ansvarsfull ekonomisk politik.
Den politiska majoriteten i Europaparlamentet
har, i strid med vår uppfattning, vid flera tillfällen föreslagit EU-skatter, som skulle tas ut direkt
från EU-medborgarna. Vi vill istället att vi effektivt använder den EU-budget som vi redan har.
Av detta skäl är vi också emot en finansiell
transaktionsskatt, den så kallade Tobinskatten.
Detta eftersom den skulle skapa ökade kostnader för konsumenter, urholka pensionssparandet och leda till att finansiella institutioner
flyttar. Vi anser att alla medlemsstater måste
ansvara för sina egna statsfinanser och avvisar
därför idén om euroobligationer och andra
former av gemensam skuldfinansiering.

NYA
MODERATERNA
I EUROPAPARLAMENTET
KOMMER ATT VERKA FÖR:
En framtidsinriktad och återhållsam EU-budget
som bidrar till att stärka vår konkurrenskraft,
bland annat genom mer resurser till forskning och
utveckling.
Ordning och reda i ekonomin i hela EU genom en
striktare efterlevnad av de gemensamma finanspolitiska ramverken.
Nej till EU-skatter som riskerar att drabba
konsumenter i medlemsländerna genom
dyrare och sämre villkor för bank- och bolån.
En banklagstiftning som
värnar skattebetalarnas pengar.
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ETT ÖPPET OCH TRYGGT EUROPA
Det europeiska samarbetet innebär stärkta
möjligheter att bekämpa gränsöverskridande
brottslighet. Människohandel, trafficking, organiserade stöldligor, narkotikasmuggling och terrorism kan bekämpas mer effektivt i samarbete
med andra länder.
Personer som begår brott ska inte kunna
komma undan rättvisan genom att röra sig
mellan EU:s medlemsstater eller komma lindrigare undan genom att bege sig till ett visst
land. Vi tror att rättstryggheten och effektiviteten i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet bäst stärks och hanteras genom samarbete
mellan nationella polismyndigheter, åklagare
och andra brottsbekämpande myndigheter.

krig och lidande. Det är inte rimligt att nio länder står för 90 procent av asylmottagandet.
Den europeiska integration håller tillbaka och
står emot de som vill slå ned frihet, demokratiska principer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet såväl inom som utanför EU:s
gränser. Det är dessa värderingar som binder
oss samman och ger EU dess styrka.
Vi vill med kraft motarbeta de antidemokratiska
och främlingsfientliga krafter som har vuxit sig
starkare i krisens Europa. Vi vill med handlingskraft stärka tilltron till de europeiska institutionerna.

Nya Moderaterna arbetar för att EU-samarbetet stärker rättssäkerheten och respekterar
såväl den personliga integriteten som de
grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi vill
öka insynen i EU:s olika beslutsprocesser och
uppmuntra ett starkare deltagande från medborgarna. Korruption och maktmissbruk måste
tas på allvar och bekämpas effektivt.
Invandringen till Sverige har berikat både vår
ekonomi och vår kultur. Andra länder skulle
kunna få samma erfarenheter om de följde
Sveriges exempel att öppna för arbetskraftsinvandring. Detta skulle också hjälpa Europa
att möta den demografiska utmaningen som
arbetsmarknaden står inför.
Vi driver på för europeisk ansvarsfördelning
och arbetar för att fullt ut genomföra det
gemensamma europeiska asylsystemet så
att alla asylsökande får samma rättssäkra
bedömning i samtliga medlemsländer och
ett medmänskligt bemötande. Vi vill att
fler länder utökar sina åtaganden och tar
emot fler kvotflyktingar i samarbete med
UNHCR. Det skulle göra att Europa kan
hjälpa ännu fler människor på flykt från

NYA
MODERATERNA
I EUROPAPARLAMENTET
KOMMER ATT VERKA FÖR:
Bättre samordning mellan EU:s medlemsstater för att
bekämpa gränsöverskridande brottslighet som trafficking, organiserade stöldligor, narkotikahandel och terrorism.
En bättre fördelning av asylmottagandet mellan medlemsländerna genom att det gemensamma asylsystemet genomförs
fullt ut och alla asylsökande får en rättssäker bedömning och ett
medmänskligt bemötande.
Att alla EU:s medlemsstater bör ha en årlig flyktingkvot i
samarbete med UNHCR.
Ett värnande av EU:s grundläggande demokratiska värderingar och respekten för de mänskliga
rättigheterna.
Stärkt arbete mot diskriminering av HBTQ-personer.
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ANSVAR FÖR KLIMAT OCH MILJÖ

EU-samarbetet är avgörande för att vi ska
kunna förvalta vår natur och våra resurser på
ett hållbart sätt i Sverige och Europa, men
också i världen.
För att ta vår del av ansvaret för en av vår tids
största utmaningar – den globala uppvärmningen – måste vi agera såväl nationellt som över
gränser. EU står för tio procent av världens utsläpp medan Sverige står för bara 0,1 procent.
Genom vårt EU-medlemskap kan vi påverka
de stora utsläppsländerna utanför EU att göra
större åtaganden, vilket är nödvändigt om vi
ska kunna hålla temperaturökningen under det
s.k. 2-gradersmålet. En global överenskommelse, koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter är fortsatt de främsta verktygen för att nå
klimatmålen.

Östersjöns tillstånd är idag allvarligt bland
annat på grund av en kraftig övergödning och
utsläpp av föroreningar. För att effektivt kunna
möta problemen krävs internationellt samarbete. Vi vill se ett förstärkt arbete inom EU för
att bland annat minska jordbrukets utsläpp och
samordna arbetet så att medlemsländernas
insatser gör störst nytta. En skärpt kemikalielagstiftning är viktig på detta område.
Trots att EU:s fiskepolitik, bland annat tack
vare Nya Moderaterna i Europaparlamentet,
tagit viktiga steg i rätt riktning, krävs ett större
gemensamt ansvarstagande. Utvecklingen är
på många sätt fortfarande oroande. Idag är
nio av tio matfiskbestånd i europeiska vatten
överfiskade. Målet för fiskepolitiken måste vara
långsiktigt hållbara och stabila fiskebestånd i
hela Europa.

Nya Moderaterna stödjer Kommissionens
förslag att minska utsläppen med 40 procent till 2030 förutsatt att det sker genom en
kostnadseffektiv bördefördelning mellan EU:s
medlemsstater. Dessutom vill vi att EU ska göra
ytterligare tio procent utsläppsminskning fram
till 2050 genom internationella krediter, dvs.
utsläppsminskningar i länder utanför EU, förutsatt att andra utvecklade länder tar sin del i de
internationella klimatförhandlingarna. Vi anser
att utsläppsmålet ska vara det överordnade
NYA
målet eftersom det viktigaste är att minska
MODERATERNA
utsläppen. Ett mål om förnybar energi kan
I EUROPAPARLAMENTET
därmed sättas som en konsekvens av utsläppsKOMMER ATT VERKA FÖR:
målet. Under dessa förutsättningar stödjer vi
Kommissionens förslag på förnybarhetsmål
Minskning av utsläppen med 40 procent till 2030,
på 27 procent till 2030, som är bindande
förutsatt att det sker genom en kostnadseffektiv
bördefördelning mellan EU:s medlemsstater.
på EU-nivå.
Ytterligare 10 procent utsläppsminskning fram till 2050
genom internationella utsläppsminskningar i länder
utanför EU, förutsatt att andra utvecklade länder tar sin del
i de internationella klimatförhandlingarna.
Fortsatta reformer av EU:s fiskepolitik för långsiktigt hållbara fiskebestånd.
Stärkt samarbete mellan medlemsländerna för att möta problem
med föroreningar och övergödning i Östersjön.
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BRA MAT, KONSUMENTSKYDD OCH
ETT HÅLLBART JORDBRUK
Nya Moderaterna vill öka konsumenternas möjligheter att göra medvetna och hållbara val. Vi
vill att information ska ges om olika livsmedels
härkomst – från gård till butik, till exempel
från vilket djur köttet kommer, var det är fött,
uppfött och slaktat. Vi vill också se krafttag mot
matfusk genom ökad transparens och bättre
kontrollåtgärder.
Sverige har högre krav för djurhållning och
djurtransporter än övriga EU. Vi arbetar aktivt
för att djurens villkor ska förbättras i hela EU
och för att de svenska bönders konkurrenskraft
ska stärkas. Vi vill därför att de svenska kraven
ska bli praxis i EU.
Idag slängs 90 miljoner ton mat i Europa varje
år. Vi vill verka för att mindre mat slängs och
för en mer resurseffektiv livsmedelsproduktion.
Vi tycker även att den gemensamma jordbruksoch regionalpolitiken bör minskas i omfattning
och reformeras i grunden. Jordbrukspolitiken
motverkar marknadsanpassning och bidrar
istället till att bevara ineffektiva strukturer i
många länder. EU-budgeten ska istället användas för en hållbar omställning av jordbruket.
Lantbrukare gör viktiga insatser för miljö,
biologisk mångfald och hållbar produktion. Vi
moderater vill främja entreprenörskap, företagande och gårdsförsäljning för en levande
landsbygd.
Farliga kemikalier och gifter behöver avlägsnas
från vår vardag och vår miljö. För att möjliggöra en giftfri vardag och livsmedel utan hälsofarliga tillsatser arbetar Nya Moderaterna för
att EU:s kemikalielagstiftning ska skärpas.

NYA
MODERATERNA I
EUROPAPARLAMENTET
KOMMER ATT VERKA FÖR:
Att övriga EU-länder ska följa Sveriges höga
krav på djurhållning och djurtransporter.
En modern konsumentpolitik för att öka människors
möjligheter att göra medvetna val genom begriplig
och tydlig information om maten.
Ökad spårbarhet och konkurrens i livsmedelskedjan.
Att minska matsvinnet i EU:s medlemsländer.
En skärpt lagstiftning för
utfasning av farliga
kemikalier.
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EU SKA GÖRA RÄTT SAKER
På samma sätt som vi är övertygade om att
EU-samarbetet är bra för Sverige så är vi
övertygade om att det skulle kunna bli ännu
bättre om det koncentrerade sig på sina huvuduppgifter och effektiviserades. Detta är ett sätt
att säkerställa att medborgarnas skattepengar
alltid används på bästa sätt. Beslut som människor bättre hanterar hemma vid köksbordet, i
sin kommun eller i sitt nationella parlament, ska
inte ligga på EU-nivå. Frågor som arbetsmarknadspolitik, beskattningsrätt eller familjepolitik
ska till exempel fortsatt vara nationella angelägenheter.
Det är viktigt att EU inte ägnar sig åt onödig
byråkrati och detaljregleringar som försvårar för företag, människor eller idéer att röra
sig över gränserna. Vi arbetar därför för att
fortsätta minska regelbördan för företagen. Det
handlar inte bara om att förenkla regler utan
också om att slopa dem helt och hållet på områden där de inte tillämpats på länge eller där
det saknas ett tydligt mervärde av att ha dem.
Vi driver på för att slopa de kostnader som det
innebär att Europaparlamentet har säten i olika
städer. Vi vill samla verksamheten i en stad och
därigenom både spara pengar och minska
miljöpåverkan.
EU:s regler för bevarande av arter och naturtyper har bidragit till att bibehålla värdefulla
livsmiljöer. Samtidigt behöver dessa regler en
översyn så att de kan anpassas med hänsyn
till lokala förutsättningar och lokal kunskap.
Frågan om exempelvis vargjakt och jaktvapenlagstiftning bör hanteras av nationella myndigheter men inom ramen för gemensamma regler.
Beslut bör fattas lokalt när det handlar om
människors trygghet i vardagen.
Vi kommer att värna rätten att fortsatt tillverka
och sälja nationella produkter, både vad gäller
snus och surströmming och andra liknande
exempel.

NYA MODERATERNA I
EUROPAPARLAMENTET
KOMMER ATT VERKA FÖR:
Ett EU som gör rätt saker och inte lägger sig i
beslut som hanteras bättre nationellt eller lokalt.
Att minska onödig byråkrati inom EU:s institutioner.
Mindre regelbörda i EU:s medlemsländer och
att motverka onödiga detaljregleringar.
Stopp för Europaparlamentets
flyttkarusell.
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EN STARKARE RÖST I VÄRLDEN
EU, och därigenom också vi i Sverige, får
bättre möjligheter att värna våra intressen och
främja våra värderingar genom en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik. Vi ska vara en
stark kraft för fred, frihet och försoning i vår
omvärld. De globaliserade utmaningar som vi
i dag ställs inför måste hanteras genom gränsöverskridande samarbete, och för att möta
dessa måste vi ha ett starkt, enat och öppet
Europa. Nya Moderaterna vill att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska
grundas i en realistisk och konstruktiv global
strategi. Vi vill se ett EU med en tydlig utrikespolitisk vision.
Vårt EU ska vara öppet för alla europeiska länder som vill och förmår att leva upp till de krav
som medlemskapet ställer. EU-medlemskapet
bidrar till att skapa fria samhällen och konkurrenskraftiga ekonomier.
Rysslands aggression mot Ukraina och annekteringen av Krim innebär ett avgörande hot mot
den säkerhets- och samarbetsordning som har
etablerats i Europa sedan andra världskriget.
Det handlar om allvarliga brott mot FN-stadgan och Helsingforsavtalet och oacceptabla
övergrepp mot ett enskilt lands suveränitet och
territoriella integritet.
Angreppet på Georgien 2008 och aktionerna
mot Ukraina visar att Ryssland är berett att
ta till också militärt våld för att nå sina mål.
I båda fallen har aggressionen föregåtts
av omfattande aktioner för att destabilisera
närområdet. I bägge fallen handlar det också
om en utmaning, inte bara mot säkerheten i det
omedelbara grannskapet utan mot såväl hela
Europas fred och frihet som mot den globala
säkerhetsordningen.
Europeiska unionen är vårt främsta värn mot
dessa uppenbara hot mot freden. EU måste nu
utveckla sin förmåga att stå upp mot ett alltmer
aggressivt Ryssland som inte tvekar att bryta

mot folkrätten. Det förutsätter en stark och sammanhållen utrikespolitik som med alla diplomatins tillgängliga medel försvarar den europeiska
och globala säkerheten och alla staters rätt att
leva inom säkra och okränkbara gränser.
Beredskap måste finnas i EU för ytterligare
sanktioner om Ryssland fortsätter att destabilisera grannländernas ekonomi och intervenera
i inrikespolitiken. Men än viktigare är att stödja
Ukraina och de andra länderna i Östra partnerskapet i deras arbete för frihet demokrati
och europeisk samverkan.
För de länder i Europa som genomför politiska och ekonomiska reformer ska det finnas
ett tydligt EU-perspektiv och en möjlighet till
långsiktiga samarbeten. Det är genom att knyta
dessa länder till det europeiska samarbetet som
vi bidrar till utvecklingen i vårt grannskap. Vårt
Europa är ett Europa där varje land får göra
sina egna säkerhetspolitiska vägval och där
också regionala samarbeten frodas.
EU är världens största biståndsgivare. Det ställer höga krav på en effektiv biståndspolitik med
klara prioriteringar. Fattigdomsbekämpning och
stöd till demokratisk utveckling och institutionellt
kapacitetsbyggande ska prioriteras. Fri handel
är en avgörande beståndsdel i detta.
Vårt breda samarbete med USA bidrar till
välstånd både globalt och i vårt närområde.
Det viktiga handelsavtal mellan EU och USA
som nu förhandlas kommer att fördjupa den
ekonomiska integrationen och öka tillväxt och
välstånd på båda sidor av Atlanten.
Som Kinas viktigaste exportmarknad måste EU
tydligare använda sitt ekonomiska inflytande
för att påverka respekt för mänskliga rättigheter, ekonomisk liberalisering och främjandet av
hållbar utveckling.
I delar av Afrika söder om Sahara finns stark
ekonomisk tillväxt och den demokratiska
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utvecklingen går i många fall i rätt riktning.
Samtidigt är fattigdom, förtryck och svåra
konflikter en fortsatt verklighet i delar av Afrika.
Vi vill se ett förstärkt samarbete mellan EU och
den Afrikanska unionen. Vi måste också stödja
länderna i Nordafrika och Mellanöstern i medborgarnas strävan efter en mer demokratisk
utveckling. EU måste verka för att det fasansfulla inbördeskriget i Syrien får ett slut.
Utveckling sker främst genom demokrati och
marknadsekonomi. Människors politiska medvetenhet väcks ofta genom ökad ekonomisk frihet
och ökad handel. Här har EU en viktig roll
att spela. Dagens utvecklingsländer måste få
ta del av den europeiska marknaden för sina
jordbruksprodukter och råvaror. Vi vill också
utveckla demokratibiståndet.
Politisk frihet ger kraft åt social och ekonomisk
utveckling. Vi arbetar för ökat kvinnligt deltagande i samhällets samtliga delar – näringsliv,
politik, rätten till utbildning, sysselsättning, sjukvård och hälsovård. Detta är en grundläggande förutsättning för verklig demokrati samtidigt
som det ökar den ekonomiska tillväxten.

NYA MODERATERNA I
EUROPAPARLAMENTET
KOMMER ATT VERKA FÖR:
Att alla europeiska länder som uppfyller
medlemskapskriterierna ska erbjudas EU-medlemskap.
En effektivare biståndspolitik med tydlig mål- och
resultatuppföljning.
Att demokratibiståndet utvecklas.
Ett EU ska med en stark gemensam
säkerhets- och utrikespolitik och en
tydlig utrikespolitisk vision.
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