EU-valet 2019
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige.
Då väljer vi de 21 svenska ledamöterna som ska representera
oss i parlamentet de kommande fem åren.
Europaparlamentet beslutar tillsammans med ministerrådet om nya
EU-lagar som alla EU:s medlemsländer måste följa. Det gäller
majoriteten av EU:s beslut, men också EU:s budget. Parlamentet
granskar även EU-kommissionens arbete på liknande sätt som
riksdagen granskar regeringen i Sverige.
EU påverkar vår välfärd. Ungefär hälften av kommuner och regioners
verksamhet påverkas av EU-lagstiftning, direkt eller indirekt. Det kan
exempelvis handla om reglerande miljöbestämmelser vid byggandet
av en ny förskola, hur lokaltrafiken ska upphandlas eller
gemensamma riktlinjer för sysselsättning och utbildning. Med andra
ord sätter EU ramarna för svensk lokal- och regionalpolitik, vilket i sin
tur påverkar din vardag. Men EU är mycket mer än en lagbok –
det är en katalysator för gränsöverskridande samverkan och, genom
tillhandahållande av program och fonder, en resurs för lokal och
regional utveckling.
Europaparlamentet är väljarnas röst, medan ministerrådet talar för
de 27 regeringarna i EU. Båda måste vara överens för att en ny EUlag ska bli till och för att EU:s budget ska godkännas. Vad EU beslutar
om påverkar dig i din vardag. Det gör därmed också valet till
Europaparlamentet.

Vill du veta mer om EU-valet
och hur det påverkar dig?
Vänd på bladet eller besök

skl.se/eu
europaparlamentet.se
eu-upplysningen.se

Hur påverkar EU lunchtallriken?
Som EU-medborgare har du rätt till ett antal grundläggande
principer som vi numera tar för givna. EU är inte enbart ett
regelverk, utan också en främjande kraft för medborgares
rättigheter och samhällets hållbara utveckling.

EU:s miljölagstiftning är bland de
strängaste i världen. Miljöpolitiken
skyddar livsmiljöer, upprätthåller
god dricksvatten- och luftkvalitet
samt säkerställer korrekt avfallshantering. Nyligen antogs
bl.a. plastdirektivet, ett
led i kampen mot
miljöförstöring. Kommuner
och regioner är viktiga
aktörer i genomförandet
av politiken.

Maten

Din lunchtallrik hade inte varit den
samma utan EU. Hela livsmedelkedjan
omfattas av EU-lagstiftning, från
produktion till konsumtion, och
säkerställer god kvalitet, livsmedelshygien och växtskydd. Kommuner ser
till att denna lagstiftning efterlevs.

Miljön

Personlig
Integritet
Pelaren för sociala rättigheter
säkerställer rättvisa arbetsvillkor,
lika möjligheter och rätten
till hälso- och sjukvård,
oavsett vilket medlemsSocial
land du befinner dig i.
Trygghet
Svenska kommuner och
regioner är arbetsgivare
åt över en miljön människor
och säkerställer att dina
rättigheter efterlevs.

Fri
Rörlighet

Dataskyddsförordningen - GDPR –
innebär ett långtgående skydd av
personuppgifter på nätet. Förordningen
är unik av sitt slag och stärker individens
kontroll över personlig data. Kommuner
och regioner ser till så att behandlingen
av dina personuppgifter följer
lagstiftningen.

Unionen utgör världens största inre
marknad och möjliggör friheten att
leva och verka inom alla medlemsländer, med i princip samma
rättigheter. Kommuner och regioner
upprätthåller principerna på inre
marknaden, såväl som på den
digitala inre marknaden.

DU kan påverka EU
Rösta i Europaparlamentsvalet den 26 maj

