Proposition: Digital infrastruktur i 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
EU skulle kunna spela en viktig konstruktiv roll för att garantera alla EUs invånare en god
infrastruktur för att dela tankar, åsikter och skapande.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:
• EU behöver en unionstäckande lagstiftning om nätneutralitet som täcker både trådade och
trådlösa internetoperatörer, och som motverkar att operatörernas användare låses till eller
uppmuntras att låsa till specifika tjänstetillhandahållare på online-marknaden.
• Projekt för att skapa god digital infrastruktur i eftersatta regioner i EU ska inte begränsas
eller försenas av regler om maximala nivåer för offentlig finansiering eller delfinansiering.
• För att alla användare i unionen, i städer så väl som på landsbygden, ska få stabila, säkra
och snabba uppkopplingar ska EU verka för att fiberkabel byggs ut till unionens alla
regioner, inklusive landsbygden.
• EU ska ha som mål att det ska finnas inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt Wi-Fi
överallt där det finns gatubelysning.
• EU ska arbeta för en bättre separering mellan de olika marknadsnivåerna i
telekommunikationsbranschen, exempelvis: infrastruktur, tjänstetillhandahållande och
online-tjänster.
• Branschanpassad konkurrenslagstiftning på EU-nivå ska kunna användas för att motverka
konkurrensskadligt beteende på alla marknader.

• E-handelsdirektivet och dess budbärarimmunitet förblir orört och helst stärks.
• Roamingavgifter på internet och telefoni ska gradvis sänkas med syfte att på sikt helt
avskaffas.

