Proposition: Ett EU i spetsen för kampen mot
orimligt utnyttjande av immaterialrätt
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. 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 är en betydelsefull aktör i den internationella ekonomin, och skulle därför om viljan funnes
kunna spela en viktig roll som global motkraft mot idémonopolister och upphovsrättsindustri.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:
• Sverige ska inom EU verka för att reformera upphovsrätten så att den uttrycker en balans
mellan å ena sidan allmänhetens önskan om tillgänglighet och spridning av kultur, och å
andra sidan allmänhetens önskan om nyskapande, påbyggnad och remix av kultur.
• Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att
upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och
skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
• Alla direktiv ska motarbetas som stärker upphovsrättsindustrins ställning på kulturskaparnas
eller kulturanvändarnas bekostnad, inklusive sådana som stärker den ekonomiska
upphovsrätten, skärper sanktioner mot överträdelser av denna eller innebär ökade
möjligheter att använda övervakning i jakten på sådana överträdelser.
• EU tar initiativ för att säkerställa offentlig finansiering av läkemedelsutveckling så att

medicinpatent och ett hårdhänt hävdande av dessa patent på tredje världens bekostnad inte
ska vara nödvändiga för att nya mediciner ska utvecklas.
• Vi ska verka för en europeisk lösning för att säkerställa att världens fattiga får tillgång
till mediciner.
• Omförhandla TRIPs och ta bort kravet att deltagande länder ska skydda patent- och andra
immaterialrättsliga anspråk.
• EU ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering i bilaterala och
regionala avtal med andra länder – varken enligt miniminivåerna i TRIPS-avtalet, eller
därutöver.
• Mjukvarupatent ska inte införas i Europa. Det europeiska patentverket EPO ska inte bevilja
dem i strid mot lagen.
• Avskaffa självfinansieringen av det europeiska patentverket EPO, så de inte längre har ett
direkt incitament att bevilja ansökningar.
• Det ska inte vara möjligt att ta patent på resultat som kommer fram från EU-stödd forskning.
• Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/ö̈ppen källkod och baseras på
öppna standarder.

