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MITT I POLITIKEN EU:s makt växer
Allt fler förslag från regeringen handlar om att anpassa Sverige till
EU:s regler. Samtidigt har EU-parlamentet fått ännu mer makt över
besluten.
Under de senaste åren har andelen propositioner som är en direkt följd
av politiska beslut inom EU:s institutioner ökat. Det visar Riksdag &
Departements granskning av drygt 1 300 förslag som regeringarna har
lagt fram sedan 2005.
Under 2012 uppgick andelen regeringsförslag som har sitt ursprung inom
EU-maskineriet till 56 stycken, drygt 43 procent av alla
propositioner.
Det ska jämföras med drygt 28 procent 2010. Även sett över en längre
period, från 2005 till 2012, är ökningen runt 15 procentenheter.
Av 104 propositioner som hittills har lämnats under 2013 är nära en
tredjedel EU-relaterade.
Vid sidan av beslut om nya lagar i rådet och parlamentet handlar
förslagen om att anpassa svenska lag efter kritik från EU-kommissionen
och EU-domstolen.
För riksdagen gäller det att verkställa vad regeringsföreträdare i
ministerrådet och de folkvalda i parlamentet har beslutat.
EU-parlamentet, med 20 svenska ledamöter, kan betecknas som Sveriges
andra parlament, brukar EU-vännerna säga.
EU-skeptikerna brukar ofta peka på att riksdagens ställning urholkas.
EU-parlamentet har också ett avgörande inflytande över de beslut som
ska bli till lag i Sverige.
Av de EU-beslut som genomfördes i Sverige under 2011 och 2012 har
parlamentet varit medbeslutande i två tredjedelar av fallen.
EU-parlamentet är tillsammans med ministerrådet lagstiftare i många
frågor, och utan parlamentets stöd blir inte förslagen verklighet.
Parlamentets inflytande har vuxit succesivt och när Lissabonfördraget
trädde i kraft 2009 ökade makten ytterligare.
Det gäller inte bara i sakfrågor, som det rättsliga samarbetet, utan
även i EU:s miljardbudget där parlamentet måste ge sitt godkännande
för att det över huvud taget ska bli någon budget.
Även detta påverkar Sverige, bland annat när det gäller
medlemsavgiften till unionen och bidrag från EU.
Inte minst då parlamentet ofta vill ha en mer expansiv EU-budget än
medlemsländernas regeringar önskar.
Men trots att parlamentet har fått ökat inflytande är viljan att rösta
i EU-valen fortfarande relativt låg.
I det senaste riksdagsvalet låg valdeltagandet på runt 85 procent.
Men i valet till EU-parlamentet 2009 var intresset ljumt - enbart lite
drygt 45 procent gick till valurnorna.
Nästa val till parlamentet äger rum den 25 maj nästa år. Det blir en
politisk utmaning att få svensken att rösta i det valet och Sveriges
EU-minister Birgitta Ohlsson har en vision.
- Mitt mål är att minst hälften av svenskarna ska gå och rösta. Det

kan tyckas som en blygsam önskan, men jag tror att det är det mest
realistiska mål som vi får ha, sade hon i sitt linjetal om EU tidigare
i september.
PER-ANDERS SJÖGREN

SKRIBENT: PER-ANDERS SJÖGREN

