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IOGT-NTO har sedan 1998 haft ett kontor i Bryssel och bland annat genom det bedrivit
påverkansarbete gentemot EU-institutionerna i olika folkhälsofrågor. Den upplevelse
som vi har av förhållandet mellan EU och Sverige är väldigt lik den som presenteras i
betänkandet och därför välkomnar vi alla de förslag som presenteras. Vi vill dock lyfta
de ideella organisationernas roll så som presenterat nedan.
Bättre kunskap om EU
Vi medhåller att kunskapen om EU är låg och stödjer därför de kunskapslyftande
förslag som lyfts fram i betänkanden, vi önskar dock även en satsning på projekt som
det organiserade civila samhället skulle kunna genomföra. Projektens syfte skulle då
självklart vara kunskapshöjning inom EU-frågan. Detta skulle möjligtvis kunna
medföra att ungdomsorganisationer skulle satsa mer på EU-frågorna och därmed
skulle förhoppningsvis även intresset för EU öka på sikt.
Bättre insyn, delaktighet och inflytande
IOGT-NTO delar betänkandes analys av de svårigheter som medborgare och de ideella
organisationerna har när det gäller inflytande och delaktighet i EU-frågorna i Sverige.
Problematiken förstärks ytterligare av att EU-kommissionens arbete ofta sker bakom
stängda dörrar vilket leder till stora svårigheter vid både insyn och inflytande av ett
lagförslags initierande fas. Det är därför särskilt uppmuntrande att notera att
utredningens förslag att tillsätta beredningsgrupper, men som kan läsas i betänkanden
blir representanter för näringslivet inbjudna till samråd i mycket större utsträckning än
ideella organisationer och därför vill vi uppmana till att detta regleras i
beredningsgrupperna. De ideella organisationerna representerar inga ekonomiska
intressen utan enbart sina medlemmar.
Vi välkomnar även förslaget om ett nationellt e-samråd, likt den EU-kommissionen
idag redan använder sig av. Däremot så saknar EU-kommissionen ett tillfredställande
sätt för efterarbete med de inkomna åsikterna, det är någonting som det nationella esamrådet bör formulera metoder för.

Bättre information om EU
Det förslag som vi vill lyfta fram under detta avsnitt är möjligheten till en EU-portal på
regeringen.se, vi tror att det är av största vikt att informationen om EU och dess
lagstiftning ökar. Vi önskar dock också möjligheten att kunna prenumerera på en viss
typ av information, så som exempelvis information om en viss sakfråga, samråd, möten
och så vidare. På så sätt skulle även organisationer som inte har möjlighet till en
effektiv EU-bevakning kunna införskaffa relevant och aktuell information adekvat för
deras verksamhet.
Avslutningsvis vill vi återigen poängtera att de förslagna idéerna är mer än välkomna
och att vi hoppas att de tas emot på ett positivt sätt.
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