Proposition: Ett mer demokratiskt EU
Till Piratpartiets vårmöte 2012

Bakgrund
Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den
politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa
för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara
det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.
Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt
och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför
har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal
sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska
program om EU-politik för partiet.
Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta
ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar
logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket
ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt
program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena
gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta
ställningstagandena.

Överväganden
Sveriges medlemskap i EU medför både möjligheter och utmaningar. Ett organiserat samarbete
mellan demokratiska stater skulle kunna användas för att värna rättssäkerhet och integritet, hålla
upphovsrättsindustri och idémonopolister stången och säkra alla EUs invånares tillgång till billig
och väl fungerande digital infrastruktur.
Men det är inte vad EU gör. Istället driver unionen på övervakningshysterin, och går
upphovsrättsindustrins och andra idémonopolisters ärenden. Mycket av detta beror på att
beslutsfattandet i EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer
ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. Indirekt utsedda makthavare har för många
möjligheter att gömma sitt ansvar. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.
Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på,
även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det
ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:
• Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet
i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga
beslutsfattare till ansvar.
• EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor
som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.

• Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig
svensk offentlighetsprincip.
• Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda
organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska
inflytandet för anonyma tjänstemän.
• Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli
svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom
sina kollegor i rådet.
• Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
• Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka
mellan Bryssel och Strasbourg.
• På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och
transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och
därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen
enligt det nya fördraget.
• Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad
ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för
att skapa en sådan.

