Pressemeddelelse 24. juni 2016

ALTERNATIVET: VI SKAL INVESTERE FOR AT SKABE BEDRE
EU
Debatten om mulig brexit kalder på, at Europas progressive kræfter forener sig for at
skabe et bedre EU. Alternativet foreslår, at der fokuseres på seks indsatsområder
Torsdagens brexit-afstemningen risikerer uanset udfaldet at skabe alvorlig tvivl om det
europæiske projekt. Det er stærkt uheldigt, da debatten om EU ifølge Alternativet ikke bør
handle om mere eller mindre EU, men et bedre EU.
Alternativet præsenterer derfor seks indsatser, som kan skabe et bedre og mere demokratisk
EU. Det bør være en dansk nøgleopgave at arbejde for den dagsorden sammen med Europas
øvrige progressive kræfter, mener Alternativet.
- Vi glemmer alt for ofte, at vi ville blive nødt til at opfinde EU, hvis ikke det fandtes. Det
forpligtende samarbejde mellem de europæiske lande er en forudsætning for at løse de store
grænseoverskridende problemer, vi står overfor, siger Rasmus Nordqvist, politisk ordfører og
EU-ordfører for Alternativet.
- Vi ønsker, at vi kommer væk fra en situation, hvor alt handler om for eller imod EU og om at
forhandle nationale særaftaler, der tjener snævre økonomiske hensyn. EU er et fredsprojekt og
vores fælles indsats er afgørende for at sikre natur, miljø og klima, og derfor skal vi forbedre
EU og øge demokratiet, siger Rasmus Nordqvist.
- Vi skal investere i at gøre fællesskabet bedre i stedet for at vende det ryggen. Alternativet
ønsker et demokratisk Europa, hvor politisk autoritet kommer fra befolkningerne. Vi ønsker et
gennemsigtigt samarbejde, hvor befolkningerne kan kontrollere beslutningstagere. Vi ønsker
et pluralistisk og decentraliseret EU, hvor beslutninger træffes, der hvor det giver bedst
mening. Vi ønsker et fredsfyldt Europa, hvor samarbejde skaber fælles interesser og værdier,
siger Rasmus Nordqvist.
Alternativet foreslår derfor følgende seks indsatser:








Fuld gennemsigtighed i EU’s beslutningsprocesser – livestreaming af møder i vigtige
EU-organer herunder ministermøder i Ecofin, sikre adgang til alle dokumenter om
forhandlinger om frihandel – herunder TTIP samt offentliggørelse af referater fra møder
i den Europæiske Centralbank
Obligatorisk registrering af lobbyaktiviteter og økonomisk støtte og sponsorater
Styrke de nationale parlamenters involvering og indflydelse på EU's politik, særligt i
forhold til den økonomiske politik
Stoppe TTIP-frihandelsaftalen, som svækker vores miljøstandarder og demokrati og
sætter store virksomheders interesser over befolkningernes
Sikre at initiativretten til fremsættelse af ny lovgivning overgår fra EuropaKommissionen til det demokratisk valgte Europa-Parlamentet, herunder en styrkelse af
samarbejdet mellem Europa-Parlamentet, nationale parlamenter, regionsråd og byråd.
Udbrede arbejdet i Folketingets Europaudvalg til andre udvalg samt at sikre, at langt
flere beslutninger om EU-politik behandles i Folketingssalen

Alternativet glæder sig over, at progressive kræfter fra hele Europa allerede deler denne
dagsorden: Syriza i Grækenland, Podemos i Spanien, De Grønne i Storbritannien, L'Altra
Europa i Italien, Front de Gauche i Frankrig, Die Linke i Tyskland, den pan-europæiske
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DiEM25-bevægelse og mange andre partier og bevægelser ønsker alle en reform og
demokratisering af EU indefra.
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