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ETT DEMOKRATISKT OCH DECENTRALISERAT EU, MOTION NR 7.1
7.1.1

Att Centerpartiet med kraft och i handling verkar för att decentralisera och
demokratisera EU.

7.1.2

Att Centerpartiet motsätter sig en fortsatt utvidgning av EU:s kompetens.

7.1.3

Att Centerpartiet ställer upp i Europavalet 2014 med en tydlig EU-kritisk plattform, till
exempel “Nej till Euron”.

Motionsyttrande:
EU är, som motionen också betonar, en union som är viktig för dess medborgare och för vår
omvärld. EU är en stabilisator i världen och en röst för de som förtrycks.
För att EU ska fortsatt vara en relevant kraft i omvärlden och för sina medborgare och
medlemsländer finns det några vägval som Europaparlamentet, Kommissionen och de nationella
regeringarna och parlamenten måste göra. Bland annat handlar det om hur den gemensamma
europeiska framtiden ska se ut och var makten för de gemensamma angelägenheterna ska läggas,
samt hur långt från medborgarna besluten ska fattas. Unionen står inför stora utmaningar
samtidigt som behovet av en internationell röst för mänskliga rättigheter och fred är större än
någonsin.
Partistyrelsen delar motionärens oro för ett allt mer centraliserat EU med ökade kompetenser
utan att den demokratiska funktionaliteten i unionen utvecklas. Centerpartiet har under flera år
arbetat med EU-frågor utifrån perspektivet ”smalare men vassare”.
Partistyrelsen anser på ett principiellt plan att kompetensen inte ska utvidgas då detta till
övervägande del går emot Centerpartiets decentralistiska grundsyn. Däremot finns det viktiga
frågor och gemensamma utmaningar, till exempel inom miljö- och klimatpolitiken, som regioner
och länder i mångt och mycket måste hantera tillsammans.
Centerpartiet bör ha en kritisk syn på EU:s byråkrati och tendenserna till ökad centralisering.
Däremot är det viktigt att slå fast att vi ska vara ett parti som i grunden är positivt till EU-tanken
och internationellt samarbete.
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:
7.1.2
7.1.3

Partistämman beslutade anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade:
7.1.1

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN, MOTION 7.2
7.2

Att omförhandla EU-medlemskapet och få inskrivet att subsidiaritetsprincipen skall
gälla fullt ut för Sverige och att Sverige ska ha tolkningsföreträde om när
subsidiaritetsprincipen ska gälla. Dvs. EU ska inte fatta beslut om saker som hanteras
bättre på landsnivå. Alternativt gå ur EU och återgå till ett handelsavtal liknande det vi
hade tidigare och som Norge och Schweiz har.

Motionsyttrande:
Partistyrelsen instämmer att EU-beslut bör fattas så nära medborgaren som möjligt och att
endast de beslut som måste fattas gemensamt beslutas på EU-nivå. Enligt subsidiaritetsprincipen
skall beslut inom EU fattas på den nivå närmast medborgaren där det är mest praktiskt att de
fattas. EU skall inte ta på sig uppgifter som sköts bättre på nationell, regional eller lokal nivå.
Inför varje förslag som EU-kommissionen lägger kan de nationella parlamenten pröva om
förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen eller inte. Om fler än nio parlament går ihop och
anmärker på samma lagförslag tvingas kommissionen att se över sitt förslag. Den svenska
riksdagen är ett av de flitigaste parlamenten i EU att klaga på att EU-kommissionen bryter mot
subsidiaritetsprincipen. Centerpartiet och partistyrelsen är i grunden mycket positiva till EUsamarbetet och anser inte att ett utträde ur EU är rätt väg för Sverige.
Partistämman beslutade avslå följande att-sats:
7.2
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