
Europavalet påverkar Sjuhärads framtid 

DEBATT. EU påverkar Sverige och Sverige påverkar EU. Genom vårt medlemskap kan 
svenska folket hjälpa Europa i rätt riktning avseende exempelvis klimatpolitik, internationell 
brottslighet och fler jobb. Trots att Sverige är ett litet land kan vi påverka hela kontinenten och 
mer därtill.  

I juni är det val till parlamentet och svenska folket ska utse sina ledamöter - och det spelar stor roll 
vilka vi skickar, Europaparlamentet är medborgarnas chans att påverka EU direkt. 

Det är inte bara EU-samarbetets utveckling som står på spel i det kommande valet. Det kommunala 
uppdraget omfattas i stora delar av samarbetet. Mer än hälften av de beslut som fattas på EU-nivå har 
direkt konsekvens för den kommunala verksamheten. Därför spelar det stor roll vilka som väljs.  

Medlemskapet har medfört mycket positivt för kommunerna, bland annat har den ökade 
internationaliseringen bidragit till ökat samarbete, större förståelse och ökat kontaktnät.  

Internationellt samarbete har positiva konsekvenser för bl.a. näringslivet. Genom EU-medlemskapet 
har kommuner med småskaligt näringsliv fått möjligheten att knyta nya kontakter och därigenom fått 
nya impulser utifrån. Svenska företag har hittat ut på den europeiska marknaden vilket är bra för 
jobben.  

De tre stora utmaningarna för Europa just nu är klimatförändringarna, finanskrisen och den 
internationella brottsligheten, alla områden som får stor påverkan på kommunerna. 
Klimatförändringarna påverkar såväl globalt som lokalt, bland annat drabbas skogs- och jordbruket i 
Södra Älvsborg av stormar och opålitligt väder. När Sverige motar klimatförändringarna får vi störst 
genomslag tillsammans med andra.  

Finanskrisen har pressat världen in i en sällan skådad lågkonjunktur med stora konsekvenser för 
kommunerna, vilka nu möter stora utmaningar och måste visa prov på ledarskap och ansvar. Lika lite 
som kommunerna ensamt kan möta finanskrisen kan Sverige kompensera för den totala kollapsen av 
våra exportmarknader. Tillsammans med andra kan vi tina upp kreditsystemet utan att äventyra 
välfärden.  

Genom att representeras av bra företrädare i Europaparlamentet kan Sverige påverka frågor som berör 
vårt land. Våra parlamentariker måste kunna skilja på sådant som bäst beslutas gemensamt och sådant 
som är nationella angelägenheter. Ett exempel på när Europaparlamentet tar för sig för mycket är 
arbetstidsdirektivet som fick direkt påverkan bl.a för sjukvårdspersonalen på SÄS och bemanningen 
på Sjöbo vattenverk. Direktivet ställde hårda krav på hur arbetstiden ska förläggas, utan att ta hänsyn 
till lokala variationer. 

Att gilla det europeiska samarbetet innebär inte att vi moderater vill att EU ska detaljbestämma i fler 
frågor, snarare vill vi att parlamentet sysslar med rätt saker. Det handlar om omdöme. Vissa saker 
måste man lösa tillsammans, andra löses bäst av varje land för sig.  

Det europeiska samarbetet är högst verkligt för oss som bor i Sverige. Ett moderat ledarskap hjälper 
EU i rätt riktning och verkar för samarbete i viktiga, gemensamma frågor. Moderaternas budskap till 
väljarna är att ta chansen att rösta den 7:e juni, resultatet av valet kommer att påverka din framtid! 

 


