Ett handlingskraftigt
EU för medborgarna
Sveriges prioriteringar inför lagstiftningsperioden 2019–2024
Demokratiskt, välfungerande och handlingskraftigt
• Befästa de demokratiska värderingarna och stärka respekten för mänskliga
rättigheter, jämställdhet och rättsstaten inom och utanför Europa.
• Fungera effektivt, vara stadigt förankrat i sina grundläggande värderingar och ge
medborgarna mervärde i deras dagliga liv.
Ledande i klimatomställningen
• Ta ett globalt ansvar genom att vara ledande i arbetet mot klimatförändringar
och främja hållbar utveckling.
• Förplikta sig att höja ambitionsnivån för att minska växthusgasutsläppen och
komma vidare med energiomställningen, med målet att uppnå
koldioxidneutralitet senast 2050 i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet
Konkurrenskraftigt för hållbar tillväxt och fler och bättre jobb
• Stödja jobbskapande, social delaktighet och rättvis konkurrens, samt rättvisa och
anständiga villkor på arbetsmarknaden.
• Erkänna att den fria rörligheten för arbetstagare inte ska leda till lägre löner eller
försämrade arbetsvillkor.
• Anta ett strategiskt ramverk för jobb och tillväxt efter 2020 som tydligt utgår
från principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Parisavtalet.
• Anta en EU-strategi för genomförandet av Agenda 2030, inbegripet alla
relevanta politikområden.

• Utnyttja den fulla potentialen med världens största inre marknad, och främja en
modern och framåtblickande politik för att stärka den europeiska industrins
konkurrenskraft.
• Försvara ett regelbaserat multilateralt handelssystem och fria och öppna
marknader, och motverka protektionism.
Rättsäker, human och hållbar migrationspolitik
• Anta en gemensam migrations- och asylpolitik som är effektiv, rättssäker, hållbar
och human och som främjar beslut av hög kvalitet som upprätthåller rätten att
söka asyl.
• Samarbeta nära med FN och tredjeländer med fokus på åtgärder som motverkar
de underliggande orsakerna till ofrivillig migration.
• Säkerställa en effektiv gränskontroll, motverka människosmuggling, öka
vidarebosättningen, samt skapa fler lagliga vägar till EU och en välfungerande
återvändandepolitik.
Säkerhet i en trygg värld
• Upprätthålla det folkrättsliga regelverket och stå upp för multilateralism och den
regelbaserade världsordningen
• Ta en aktiv och ledande roll för fred, inbegripet genom EU:s civila och militära
krishanteringsinsatser, demokrati och mänskliga rättigheter. Agera verkningsfullt
med utgångspunkt i EU:s globala strategi och det europeiska samförståndet om
utveckling. Främja jämställdhet och hållbar utveckling globalt.
• Säkerställa ett aktivt samarbete med kandidatländerna och länderna i Europas
grannskap som kraftfulla instrument för att främja demokrati, välstånd och
stabilitet.
• Möta hoten från terrorism, it-brottslighet och annan gränsöverskridande
brottslighet. Säkerställa ett säkert och välfungerande Schengenområde för att
upptäcka och förebygga allvarlig brottslighet. Ta itu med hot mot den inre
säkerheten, med medvetenhet om att verkningsfulla åtgärder kan kräva åtgärder
utanför unionen.
• Ta ansvar för säkerheten i Europa genom att vidareutveckla säkerhets- och
försvarssamarbetet, inbegripet med strategiska partners.
• Stärka klimatdiplomatin och kapaciteten att analysera och hantera
klimatrelaterade säkerhetsrisker runt om i världen.

