
SIH994:12

Suveränitet

och
demokrati

IZSETZÄNKANDIC AV

l;ê-KONSEKVENSLTPREDNNUARNA:

SUBSIIl/RII5&#39;l&#39;



U5 UCL. sou



UW2

minM Statens offentliga utredningar
WW 1994:12

W Utrikesdepartementet

Suveränitet och

demokrati

Betänkande EG-konsekvensutredningama:av
Subsidiaritet
Stockholm 1994



remissutsändningarfrån Fritzes kundtjänst. För SOU och Dskan köpasSOU och Ds av svarar
Regeringskansliets förvaltningskontorPublikationer, uppdragFritzes, Offentliga av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
Stockholm106 47

08-20 50 21Fax:
08-690 90 90Telefon:

91-38-13551-5ISBNNORSTEDTS TRYCKERI AB
0375-250XStockholm 1994 ISSN



statsrådetTill Ulf Dinkelspiel

Genom beslut den februari4 1993 bemyndigade regeringen det statsråd
har till uppgift föredra ärenden utrikes handel tillkallaatt attsom om en

kommitté med uppdrag belysa dels de praktiska konsekvenser-närmareatt
frågaför Sverige i överlåtelse beslutsbefogenheter, delsna om av

tillämpningen subsidiaritetsprincipen vid medlemskap i EUett samtav
konsekvenserna i stå sådantdessa hänseenden utanför samarbete.att ettav
Med stöd detta bemyndigande utsågs den 12 professor1993 Olofav mars
Ruin till ordförande. Till övriga utsågs justitierådetledamöter Hans
Danelius, rättschefen Pernilla regeringsrådetLindh, Elisabeth Palm,

Pålssonprofessorn professorn Stråth.Lennart och Vidare utsågsBo den
april13 1993 professorn Janerik Gidlund till ledamot och sekreterare.

Som i utredningen förordnades den 3 maj 1993 departements-experter
rådet Ingrid Larén Marklund, ambassadrådethovrättsassessom Melin,Mats

departementsrådetNinna Rösiö och Göran Schäder.
Till biträdande sekreterare förordnades den 13 april 1993 hovrätts-

Sjöberg.Bengtassessorn
Kommittén har antagit EG-konsekvensutredningarna: subsidia-namnet

ritet.
Kommitténs praktiska arbete har beståtti utsträckning istor att

igenom de officiella dokumenten EG/EU och EES studera vadsamtom
i olika vetenskapliga och politiska sammanhang har skrivits inomsom

det aktuella ämnesområdet. Utredningen har vidare beställt expertuppsatser
sakkunnige Lars Eklund, fil kandF. Johan Eriksson, professor Kjellav

Goldmann, docent Sverker Gustavsson och docent Magnus Jemeck som
särskilt kunskapsunderlag för sitt arbete.

Den 12 oktober 1993 arrangerade kommittén offentlig hearingen om
utifrånSveriges situation de aspekter kommittén har beaktaatt attsom av

stå utanför EG/EU. Vid hearingen medverkade Mattias Ganslandt, Lotta
Gröning, Sten Johansson, Karl-Erik Lagerlöf, Lindqvist,Hans Lennart
Olsson, Marit Paulsen, Olof Ruin, Björn Sydow, Sven Tägil ochvon

Östergaard.Uffe Hearingen leddes kommitténs ordförande Olof Ruinav
och ledamoten Stråth.Bo



särskild bilagaredovisas ivid hearingenoch inläggenExpertuppsatsema
betänkande.till detta

båda sekreterarnaordföranden och de1993 besökteoktober13-15Den
företrädare för svenska EG-bl.a.överläggningar medoch hadeBryssel

EG-kommissio-EG-delegationen, COREPERdanskadelegationen, samt
nen.

26 maj 1993 respektive den 28två tillfällen denvidKommittén har
Parlamentariska referensgruppeninförsitt arbeteredovisatoktober 1993

samrått med Region-kommitténVidare harkonsekvensutredningarna.till
frågai in-konsekvensutredningamade fem övrigaberedningen och om
viss betänk-och utformningutredningsarbetetavgränsningarbördes avav

intresse.andetext gemensamtav
ochbetänkande Suveränitetsittfår härmed överlämnaKommittén

uppdrag.slutfört sittkommittén hasigDärmeddemokrati. anser

januari 1994Stockholm i

Olof Ruin

Pernilla LindhGidlundJanerikDaneliusHans

StråthPålsson BoPalm LennartElisabeth

GidlundJanerik

SjöbergBengt
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Förkortningar

betänkandetI används EG Europeiska gemenskapema vid syftning på
förhållandena före den 1 november då1993, EU Europeiska unionen
inrättades. Vid syftning på såväl det aktuella eller framtida EU detsom
tidigare EG används beteckningen EG/EU. I övrigt används beteckning-

följandeenligtarna

Europeiska unionen EU: Beteckning för helheten
medlemskap i EU
medborgare i EU
pelare 2 utrikes- och säkerhetspolitik
pelare 3 asyl- och invandringsfrågor,
polisiärt samarbete, gränskontroll-
frågor m.m

Europeiska gemenskapema EG: pelare ekonomiskt1 samarbete

Europaparlamentet
Europeiska unionens råd EU-rådet
EG-kommissionen
EG-domstolen
EG:s första instansrätt
EG-rättsakter EG-förordningar, EG-beslut, EG-direktiv
Sveriges delegation vid de europeiska gemenskapema EG

Rekommendation statsrådsberedningen den 4 januari 1994.av
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ArbetsdomstolenAD
och LuxemburgNederländernaBelgien,Benelux

BruttonationalproduktenBNP
näringslivsorganisationjordbruketsKommittén förCOPA

kommittéständigaDeCOREPER representantemas
kommissionenGeneraldirektorat inomDG

ÖsttysklandDDR
centralbankenEuropeiskaECB

ekonomi- ochmedsammansättningenRådet iECOFIN
finansministrarna

valutaenhetenEuropeiskaEcu
gemenskapenekonomiskaEuropeiskaEEG
samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaEES

sarnorganisationenfackligaEuropeiskaEFS
frihandelssammanslutningenEuropeiskaEFTA

tidningofficiellagemenskapernasEuropeiskaEGT
institutetEuropeiska monetäraEMI
unionenEuropeiska monetäraEMU

säkerhetskonferensenEuropeiskaESK
partisocialdemokraternasEuropeiskaESP

nationernaFörentaFN
handelsavtaletochtull-AllmännaGATI

förbundetKooperativa
valutafondenInternationellaIMF

Landsorganisationen
riksförbundLantbrukarnasLRF

MedbestärnmandelagenMBL
CentralorganisationakademikersSverigesSACO

arbetsgivareföreningenSvenskaSAF
författningssamlingSvenskSFS

CentralorganisationTjänstemännensTCO
TryckfrihetsförordningenTF

handelsavdelningUtrikesdepartementets
nationellasamarbetsorganisation förEuropeiskUNICE

industriförbundochgivarföreningararbets
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Sammanfattning

Utredningen hafthar studera konsekvenserna för vår nationella själv-att
ständighet och demokrati svenskt medlemskap i Europeiskaettav
unionen EU liksom andra former svenskt samarbete med EU. Sär-av av
skild uppmärksamhet har överlåtelseden vissa beslutsbefogen-ägnats av
heter EU-medlemskap förutsätter och den s.k. subsidiaritetsprin-ettsom

framhåller.cip EU starkt Andra utredningar har samtidigt studeratsom nu
konsekvenserna för säkerheten, miljön, samhällsekonornin, välfärden och
jämställdheten kommuner och landsting.samt

Villkoren förändras

europeiska samarbetet i första framDet hand försvar förväxte ettsom
efterdemokratin och freden andra världskriget. blevEG samlande demo-en

kratisk front nazism, fascism och kommunism. Efter Berlinmurensmot
fall 1989 blev EG/EU den viktigaste stabiliserande kraften i denEuropa. I

dåpolitiska situation, uppstod, blev det möjligt för Sverige attnya som
söka medlemskap i EU.

främsta förDe skälen ansökan medlemskap har sin grund ien om
Sveriges ökade internationella beroende. Detta beroende innebär alltett

utbyte människor, tjänster, information och idéertätare av varor, pengar,
Internationaliseringen ingen nyhet. kopplingaröver gränserna. Tätaär

mellan länderna har funnits sedan de moderna fram ochväxtestaterna
världsekonomin började expandera. Intemationaliseringen har dock ökat
starkt under efterkrigstiden.

svenskaDet samhället har med de europeiska ländernavävts samman
många särskilt samhällsekonomiskt. En betydande del närings-sätt av-

konkurrerar pålivet den internationella marknaden, främst den europeiska.
Exportnäringen har blivit vårt välstånd.grunden för Sveriges ekonomi har

blivit de intemationaliserade i världen.mestennu av
Med det ökande ömsesidiga beroendet i följer också mångaEuropa att

samhällsproblem blivit för länderna. Detta har ställtstora gemensamma
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Så kräver miljöför-på problemlösning.ökande krav t.ex.gemensam
lösningar.arbetslöshetenochstöringen gemensamma

politiska problemetDet

internationellt beroende och deblivitsamhälletEftersom storamer
ocksåhar det politiskaför länder,blivit Europasproblemen gemensamma

inte längreklararinternationaliserats. Staternabeslutsfattandet attav
måste de samarbeta förlösa problemen. Dessutomhand effektivt attegen
möjligheter datateknik,teknikensden avanceradetillkunna ta nyavara -

långtgåendehar blivit denEUtelekommunikationer, mesttransporter etc.
mellan i Europa.för politiskt samarbeteformen stater

vårautanförfattaspåverkar Sverige, kommer alltBeslut, attmersom
Våraeller inte.i EUsig vi blir medlemmargällerDettagränser. vare

Internationa-problem minskar.på hand lösa viktigamöjligheter att egen
suveränitet.Sverigeskopplad tillmed andra ordliseringen näraär
formell frihetvilkentvå gällerhar sidor. DenSuveräniteten statenena
handlarandra sidan däremotbeslut.fatta olika Denhar statsatt enom
alltså formell ochSuveräniteten harhandlingsfrihet.rörelse- ochreella en

faktisk sida.en
finns faktiskverkligendetdemokrati byggerlevandeEn att suve-en

ocksåordningdemokratiskikommitdetränitet överensatt omman-
möjlighetochdemokrati maktPolitiskgenomföras.kan attutan ge-

svenskt med-demokratin. Införtilltilltronbeslut undergrävernomföra ett
den formellahänder medinte bara vadmåste diskuterasilemskap EU som

påverkas.suveränitetenockså den faktiskahursuveräniteten utan
delta iockså medborgarna kaninnebärlevande demokratiEn att

måste bes-Samtidigtpåverka besluten fattas.hurochbeslutsprocessen
demokratinbesvikelse hureffektivt. Medborgarnas överlutsfattandet vara

kanmånga politiskaländer. Detemellertid öka ifungerar tycks systemet
de har alltallt flerSamtidigt tyckervad de önskar.deminte längre attge

Medborgarnas be-besluten.påverka de politiskamöjlighetermindre att
national-medbl.a.utredningens meningenligtsvikelse hänger samman

suveränitet.minskade faktiskastaternas
dåhandlingsmöjligheter ökar,kanParadoxalt säga att statensmannog

tvåOch dettainternationell organisation. sätt:tillansluter sigden en
organisationensinflytandefår medlemsnationvarje överdet förstaFör

beslut.gemensamma
följa deorganisationenmåste medlemmar iandra alladetFör gemen-

min-handlingsfrihetenformellaPå denreglerna. sätt somsammasamma
finns därmedockså för de andra. Detminskar denför denkar staten,egna
motåtgärderinföralandför enskiltbehovlängreinte att t.ex.ettsamma

liknande.ochsåsom importkvotertullar,handlandeandra ländersmot
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Ett inslag överstatlighet innebär ocksåemellertid land iatt ettav en
internationell organisation har också sådanasig efter besluträttaatt som

fårdet kan ogilla. ställetI landet inflytande delta påverkai ochattgenom
de sådantbesluten. Ett beslutsfattande blirgemensamt ettgemensamma
aktivt försök också lösa problem i det nationella sammanhanget.att
Eftersom medlemslandet lämnat områdenviktiga till deöver överstatliga

får det färre "egna" nationella frågor hantera hand. Detattorganen, egen
nationella påverkasbeslutsfattandet naturligtvis landet inte längreattav
formellt kan suveränitet inom vissa områden.utöva Denna suveränitet har

vad kan kallas suveränitet.ersatts av som en gemensam
Utredningen har gjort "suveränitetskalkyl" tvåde formerna fören av

makt makten sig själv och inflytandetöver andra. Ett landöverstatens -
kan deltagande i internationell organisation byta delutgenom en en av
sin formella självständighet inflytande i organisationen. Dettamotegen
behöver inte innebära landet förlorar i total makt. Men priset kanatt vara

avståndökat mellan medborgarna beslutsfattarna.och Härtill kan komma
för byråkrati.risk onödigt storen
innebär påDetta måste övergåmakten. Staten frånsättett nytt att attse

enbart bevaka den självständigheten till lägga påtyngdpunktenattegna
landets sammanlagda politiska makt. Detta kalkylera makt ellersätt att

mångasuveränitet kan kombinationer. gårDet lägga självständighetattge
inter-inflytande på nivåer:och olika kommunal, regional, nationell eller

nationell i olika kombinationer. Den totala, sammanräknade, makten kan
ändå bli lika eller tidigare. Vad denstörre kom-än ärstor t.o.m. rättasom
binationen självständighet och inflytande kan olika för skildaav vara
politikområden, beroende hur de berörs intemationaliseringen.av

Medlemsstaterna alltsåhar utvecklat Europeiska unionen för lösaatt ge-
politiska problem i Europa. Sverige skallHur delta med-mensamma som

måstelem i detta samarbete påi hög grad bygga uppfattning hur deen om
internationaliserade samhällsproblemen i Europa skall lösas i framtiden.

Utredningen också frånhar haft demokratisynpunkt på vilkaatt se
alternativ det kan finnas till medlemskap i huvudalternativEU. Ett i de-
batten har blivit behållerSverige avtalet europeiskt ekonomisktatt ettom
samarbetsområde, EES. Avtalet, trädde i kraft 1 januari 1994, harsom
ingåtts mellan EG och dess medlemsländer och EFTA-länderna Finland,

Österrike.Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Ett alternativ ärannat
återgång till frihandelsavtal mellan Sverige och EG. Ett utvecklatetten

nordiskt samarbete ocksåhar föreslagits. denna jämförelseFör är en
kortfattad beskrivning EU och alternativa strukturer nödvändig.av
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Europeiska Unionen

byggtsEG/EU har grundläggande fördrag: Parisfördragettreupp genom
StålgemenskapenEuropeiska Kol- och 1951, Romfördragetom om

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 1957 och Euratomfördraget om
år.fredligt utnyttjande atomenergin Till dessa fördrag har sedanav samma

lagts Europeiska Enhetsakten 1986 och Maastrichtfördraget 1992.
medlemsstater har inrättat mellanstatliga ochEU:s överstatliga organ

områden.med breda befogenheter inom viktiga innebär förän-Det stora
dringar i medlemsländemas politiska Liksom övriga medlems-system.
länder kommer Sverige vid EU-medlemskap dock kunnaett att ensamt

på många områdenfatta beslut viktiga direkta skatter, barnom-t.ex.-
pensioner, bostadsbidragen straffrätten.ochsorg,

råd. bestårEU:s beslutande Europeiska unionens Detärorgan av
frånregeringsledamöter de tolv medlemsländerna. Kommissionen är

EG/EU:s förslags- och verkställande övervakande direkt-Detsamt organ.
rådgivandei första och kontrollerande,valda parlamentet hand iär men

frågor ocksåvissa medbeslutande Domstolen högsta uttolkareärett organ.
fördrag och regelverk.av

rådet bestårEuropeiska de tolv ländernas regeringschefer plus denav
frågor,franske statschefen. behandlar övergripandeDetta toppmöte men

fattar normalt inga rättsligt bindande beslut.
rådgivandeHärtill kommer de Ekonomiska och sociala kom-organen;

mittén för skilda intresseorganisationermed och Regionalarepresentanter
Maastrichtfördraget, frånkommittén, inrättad med representantergenom

kommuner och regioner i medlemsstaterna.

EES-avtalet

folkrättsligtEES-avtalet avtal. har särdrag hängerDetär ett som samman
med dess samband med det EG-rättsliga EFTA-ländemanära systemet.

hela förEG:s regelsystem den inre marknaden med fn rörlighet förövertar
människor, tjänster och kapital. Härtill kommer regler för radvaror, en

områdenangränsande miljö, forskning och utveckling, arbetsmarknads--
frågor EES skall bli enhetligt ekonomiskt samarbetsområde och ietc. ett
princip fungera enda marknad. Den inre marknaden bygger bl.a.som en
förbud särbehandling grund nationalitet.mot av

EES-rådEtt har skapats för vidareutveckla och politisk väg-att ge
EES-råd består frånledning EES. Detta ministrar ochEG EFTA-av

länderna. Härtill kommer EES-kommitté, sköter avtalets löpandeen som
består från bådaadministration. Den höga tjänstemän sidor. Beslutav

fattas rådetskall enhälligt i och kommittén, varvid vardera sidan talar med
röst.en
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övervakningsmyn-EFTA-ländema hardeltagandeDe upprättat egenen
ungefärAuthority. ESA harSurveillancedighet, ESA EFTA samma

EG-sidan. BETA-domstolenkommissionenövervakande funktion, som
domstolen tvisterärenden ESA för tillbl.a. avgörprövar samtsom

mellan EFTA-ländema.
åå sidan och EG denflera EFTA-ländermellan ellerTvister ett ena

EES-kommittén.den Dennahand lösas iandra skall i första gemensamma
i tvist.låta EG-domstolen sigbeslutakan dock enhälligt yttraatt en

EG:skan avtalet.oföränderligt. ParternaEES-avtalet inte sägaär upp
skallregler tillkommer. Dessafortlöpande ochmarknad byggsinre ut nya

utgångspunktFrån demokratiskingå EES-avtalet.så småningom i ären
får de reglerna. Härinflytande EFTA-ländemaviktigt vilketdet över nya

få rådgivareskall deltaEES-avtalet bl.a. EFTA:sstadgar experteratt som
fråntill regler ochfram förslagkommissionen arbetar experternär attnya

Likasåkommittéer.kommissionensskall delta i vissaEFTA-ländema av
underinformation och synpunkterutbytefortlöpande ägaskall ett rumav

också helst underharEFTA-statema närbeslutsprocessen. rätt att som
nivå.fråga på högrevarjeta enuppprocessen

fårrådfrågas, de inte deltafrån EFTA-ländemaMen även experternaom
kommittéer.kommissionen och dessinomeller omröstningari beslut
beslutssjälv-EFIA-ländemasligger hos EG.beslutsfattandetslutligaDet

eller förkastapå kantill uttryck detständighet kommer sättet antaatt man
leda tillEFTA-länderna kan dettasådanaSkulle interegler. antas avnya

påsådant förfarande kantillfälligt upphävs.berörda delar Ettavtalet iatt
urholkas.till avtaletsikt leda att

medrihandelsavtal EGF

Avtalenfrihandelsavtal med EG.och bilateralaEFTA-ländema har vart ett
handelnFrihandelsavtalen gäller ifrån 1970-talets början.sigdaterar stort

omfattandealltså mindre EES-betydligtmed industrivaror. De änär
varuhandeln det dominerandetillkomst justavtalet. Vid avtalens mestvar

i utrikeshandeln.inslaget
rådde 70-talet.det i börjanFrihandelsavtalen avspeglar läge som

har flätatsEkonomiemainternationaliseringen ökat.Sedan dess har sam-
tillkommit, vilka berör alltreglerkommunikationerna ökat och nyaman,

Frihandelsavtalen harområden inom politiken.samhällssektorer ochfler
Europadebatt,till del denoch det bakgrundenblivit förlegade är somaven

EFTA-länder.Sverige och andraförs inu
frihandelsavtalen.utvecklingsklausuler i MenvisserligenfinnsDet

åstadkommaförtillräckligaklausuler intedessa är atttrappstenarsom
i dag. täckersituationen Deförnyade frihandelsavtal motsom svarar upp
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in få sakområdenalldeles för för kunna på intemationaliseringensatt svara
krav.

Norden

ökat samarbete inomEtt Norden har länge debatterats alternativettsom
till europeisk integration. Den debatten har drivits med skiftande styrkaen

påberoende de politiska konjunkturema i Norden och omvärlden. Jämfört
med frihandelsavtalenEES eller nordisk lösning vision.är en mera en vag

De nordiska samarbetsplanema har alltid varit beroende denav
internationella politiska situationen. Det kalla kriget har hindratt.ex. att

långtgåendede samarbetsplanema kunnat genomföras. har hellerDetmest
aldrig varit tal nordiskt statsförbund eller förbundsstat påettom en sam-

i EU. Den nordiska marknaden dessutom försätt liten förär attma som
kunna bli verkligt alternativ till den europeiska.ett

Härtill kommer Danmark varit medlem i EG/EU sedan 1973. Dettaatt
svårt åstadkommadet nordisk gemenskap ellergör nordisk unionatt en

alternativ till i synnerhetEU, Finland och harNorgeävensom som an-
sökt medlemskap i EU. Om inte vill skapa "Restnorden"ett utanom man
Danmark och eventuellt också måsteFinland och Norge, fastareutan ett

ocksånordiskt samarbete förenligt med EG:s regelverk.vara

Konsekvenserna

medlemskap iEtt EU innebär uppenbart minskning Sverigesen av
formella suveränitet. följdDet hela EU-konstruktionen.är Inomen av

områdenvissa överförs fatta frånför Sverige bindande besluträtten att
riksdagen till i FråganEU. detta kompenserasärgemensamma organ om

Sverige i stället vinner faktiskt suveränitet.attgenom
Utredningen Sverige kommer kompenseras för minsk-att attanser

ningen den formella suveräniteten. De svenska företrädarna i EU-av
intitutionema kommer dåmedverka regler utformas. Dessa regleratt nya
måste följas alla medlemsländer. måsteDessutom de indirekt följasav av
länder, har EES-liknande avtal med EG och förmodligen ocksåettsom av

sådantländer inte har avtal.ettsom
debatten harI hävdats Sverige i själva fårverket mycket litet in-att

flytande besluten. Det Sverige blir litet land iöver är EU.sant att ett
Gemenskapen sådantemellertid uppbyggt mindre länder,är sättett att

Sverige, har särskilt goda möjligheter påverkaverkligen besluten.attsom
Rådet EU:s viktigaste beslutsorgan.är Den formella huvudregeln är

rådetvisserligen fattaskall beslut med enkel majoritet med förröstatt en
varje land, detta tillämpas mycket sällan och bara det gällernärmen
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procedurfrågor. rådets fattas stället enhälligt ellerallra flesta beslut iDe av
kvalificerad majoritet.med

gäller den inre marknaden, fattasMånga viktiga beslut, särskilt de som
Vid de tillfällena har länderna olikasålunda med kvalificerad majoritet.

Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italienröstetal. ländernaDe stora
åtta Grekland, Neder-har Belgien,har tio Spanien röster,röster var.

Danmark och Irland harPortugal femländerna och har röster tre varvar.
tvåLuxemburg haroch röster.

klart överrepresenterade. Jämför Tysklandsmindre länderna därmedDe är
påinvånare med Belgiens fem 10på miljoner10 80 rösterröster caca

invånaremiljoner
för närvarande minstkvalificerad majoritet krävs 54beslut medFör

fem med sammanlagt 48inte deDet innebär störstaröster. staternaatt ens
de mindres vilja. Det krävsgenomdriva beslutkanröster att ytter-motett

kvalificerad majoritettvå små med de förländerligare röstar stora att en
Ändå befolk-uppnås. fem fem sjättedelar EU:somfattar deskall stora av

ingåkan idå vill förhindra visst beslutfall Sverigening. I de tasatt ett
sådananämligen exempel-Reglernablockerande minoritetsgrupp. är atten

till för blockera beslut.samlade röstetal räckermindrevis de attstaternas
Frånhar 518 ledamöter.princip gäller för parlamentet,Samma som nu

Ändringentill 567. berorantalet parlamentarikernyvalet i juni 1994 ökas
invånarefler ochåterföreningen givit Tyskland betydligttyskadenatt

Ändå småmåste få parlamentariker. förblir de län-fleralandet därmedatt
såkrävs dubbelti parlamentet. Detderna överrepresenterade nästan stort

mandatför iför mandat i debefolkningsunderlag staterna ettett stora som
små.de

rådblir i eller parlamentrepresentationen ärden svenskaHur stor
skrivs. Därförförhandlingsfråga betänkandedettafortfarande när angeren

på vadsiffrorna grundade EU:shär tänkbarautredningen bara de topp--
småVår utgångspunkt de ländernasföreslog i december 1993. ärmöte att

bestå. svenskakorta drag kan denöverrepresentation kommer Iatt repre-
sentationen bli:

Rådet: 4-5 röster
Europaparlamentet: 21-25 ledamöter

kommittén: 11-12 ledamöterEkonomiska och sociala
kommittén: 11-12 ledamöterRegionala

Kommissionen: ledamot1
periodvis generaladvokatDomstolen: domare och 11

Domstolens första instans: domare1
Revisionsrätten: 1 ledamot

storleksklassen 1.000 tjänste-medlemskap kan innebära isvensktEtt att
dessu-från anställas inom EU. Vidare kommerSverige kommermän att
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kanske lika antal svenska tjänstemän ochtom ett ochstort tillexperter av
delta i EU:s kommittéväsende.att stora

Subsidiaritetsprincipen

Kritikerna har pekat beslutsfattandet i EU kan komma svällaatt ochatt
bli alltmer detaljerat. EU har dock i dag klart uttalad ambition be-atten

de beslutengränsa till politikområden, inte kan han-gemensamma som
på nationell nivå på effektivt Denna "subsidiaritetsprincip"teras sätt.ett

har, frånuttalanden flera fåtttoppmöten, tyngd. Principengenom stor
innebär besluten inte skall påfattas högre politisk nivåatt nödvändigt.än

Subsidiaritetsprincipen skall inte tillämpas områden där EU har
exklusiv kompetens, dvs. i för Europapoli-stort sett ett ensamt ansvar
tiken.

Någon exakt gränsdragning mellan exklusiv gemenskapskompetens och
andra kompetenser finns inte. Nationell kompetens dock regel ochär
gemenskapens kompetens undantag. ocksåDetär viktigt påär pekaatt att
EU och medlemsstaterna delar beslutskompetensen inom de flesta om-
rådena i gemenskapssamarbetet.

EU:s institutioner har i uppdrag hänsyn till sub-att tanumera
sidiaritetsprincipen. Kommissionen måste alltid särskilt motiverat.ex.
varför dess förslag bör hanteras på gemenskapsnivå och varför inte med-
lemsstatema påsjälva hand tillräckligt bra kan hantera den aktuellaegen
frågan. Kommissionen har också i principens dragit tillbaka ettnamn
antal förslag till regler. Likaså pågår överväganden upphävaattnya om
viss gemenskapslagstiftning till förmån för medlemsländernas kompetens.

På tid har debatterat hur EG-domstolen kan tänkasexperternasenare
tillämpa subsidiaritetsprincipen. Diskussionerna gäller förstai hand av-
vägningen mellan gemenskapens kompetens och den nationella kompe-

Det har hävdats subsidiaritetsprincipentensen. lämnar alltföratt stora
möjligheter till subjektiva bedömningar och det därför skulleatt vara
svårt dra de rättsliga gränserna.att

dåVad har domstolen för möjligheter subsidiaritetsprincipenatt ettge
rättsligt innehåll Flera debattörer har påpekat domstolen tidigareatt av-
gjort tvister, förstai hand haft politiskt innehåll och just be-ettsom som

kompetensfördelningenrört mellan EG och medlemsländerna. Domstolen
skulle sannolikt inte heller tveka, har utifrån fördragenssagt, attman
syften och målsättningar tolka subsidiaritetsprincipen. Domstolen har
traditionellt utgångspunktmed i de grundläggande fördragen främjat inte-
grationsprocessen och gemenskapsrätten. Det dock inte meningsfulltär
för utredningen spekulera i domstolensnärmare framtidaatt tolkning av
principen.
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rådetsockså formerhar präglat deSubsidiaritetsparagrafen som av-
rekom-Förordningar, direktiv, beslut,sig. Formernagöranden är:tar

omedelbar verkan.gäller medyttranden. Förordningarochmendationer
fårresultatet, demedlemsländerna vad gällerbindande förDirektiv är men

för denuppnås. Beslut bindandeskalldet resultatet ärsjälva huravgöra
rättsligt bin-yttranden inteRekommendationer ochgäller. ärbeslutetpart

med-direktiv.ökad användning DessaRådet förordatdande. har geraven
uttryck ikommer tillhandlingsfrihet reglernalemsländema änstörre om

såockså ofta det lämp-användasRekommendationer bör ärförordningar.
så möjligt.enkelåtgärd skallförligt. Formen somvaraen

gemenskapsnivåpåinföra närnödvändigtNär det t.ex.är att normer -
miniminor-helstbör dessaeller säkerhetgäller miljö, hälsadet vara-

regler.då själva införafrihetMedlemsstaterna har strängareattmer.

Demokratin

medEES-avtal ellermedformellt oförändratVårt statsskick blir ett
får formellaserieEU-medlemskap däremotfrihandelsavtal medan ett en

vår demokrati.iför beslutsformemakonsekvenserfaktiskaoch
utgåttutredningenokänd, harfärdriktningfortsatta ärEftersom EU:s

vilka tänk-uppskattaVi har försöktnuvarande form.från gemenskapens
vårt land kaniförluster medborgarna göraellerdemokratiska vinsterbara

ellerhar medborgaremöjlighetermedlemskap. Vilkavid attett grupper
demokratiskaför denFörändringarnaprocessernai de olikadelta proces-

områden:påtagliga inomblir sannolikt sexsen
på-riksdagregering ochsamspelet mellanförsta kommerFör det att

kommerställninguppfattning riksdagensvanligverkas. Det attär atten
Bryssel.och Detflyttas till EU ärvissa beslutförsvagas över attsantnär

inne-maktförskjutningförändras. Dennaställning kommerriksdagens att
lagstiftningsarbete mellanuppstår samordnatsamtidigt detdockbär ettatt

frånförskjutningkan talaregeringskanslier. Manmedlemsstaternas om en
områden berörsdekabinettspolitik inomtillparlamentarism som av

riksdagformer för hurfinnadock viktigtmedlemskapet. Det är att nya
kanstrategiEU-sarnmanhang. Ensamspela iregering skalloch vara en

EG-nänmd.
drivas Detbeslutsprocessemaidet andra kommerFör atttempot upp.

får svårare sigoch intressegrupper göramedborgarekan tänkas attatt
arbetetdet politiskatakten ökar iformer,hittills tillämpadehörda i när

svenskaklassiskai Bryssel. Detskall beslutasfrågor slutligenmed som
kanoch remisserutredningaroffentligai fonnförberedelsearbetet av

tidsmässigt.ihopkomma trängasatt
inrikespoli-hittills betraktatsfrågor,tredje kandetFör rentsomsom

utrikespolitiserasInrikespolitiken"utrikespolitik".fåtiska karaktären av
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med andra 0rd. Det finns risk för sekretess kring tidigareprocesser, som
präglats öppenhet. Den svenska samförstånds- och förhandlingstra-av
ditionen kan här bli motvikt. Olika intressen och åsiktsgrupperingaren
kan dras in i förberedelserna till besluten. En motvikt envistär attannan
hålla fast vid den svenska offentlighetsprincipen. Sverige bör med-som
lem arbeta för principen också skall gälla fullt iatt Europeiska union-ut
en.

det fjärdeFör ökar betydelsen rättsligt präglade och iav resonemang
sista hand EG-domstolens utslag i politiken. EG-rätten fåtthar viktstor
inom Europeiska gemenskapen. harDetta dock samtidigt förstärkt med-
borgarnas rättighetsskydd inom olika områden, vilket i sin börtur upp-
fattas demokrativinst. Härtill kommer fasta rättsliga ochsom atten ramar
judiciell tvistelösning allmäntär föredra för mindre ländersett att som
Sverige framför tvistelösning politiskt präglade förhandlingar.genom

det femteFör kan medborgarna uppleva distansen till beslutsfattarnaatt
ocksåökar det frågor,gäller direktnär berör dem själva. De svenskasom

politikerna eller tjänstemännen på nivåeuropeisk kan komma att
betraktas politisk byråkratiskoch elit. påKraven deras språkkun-som en

påskaper och förmågan sig i internationellröra miljö bliratt större.
Denna utveckling har för övrigt redan börjat. Men detta kan balanseras
olika Fler beslut bör påkunnasätt. regional och kommunal nivå. Dentas
politiska eliten kan breddas allt fler politiker och förtroen-attgenom
devaldas språkkunskaper förbättras. Vid medlemskap blir dessutomett
svenskan officiellt språk, vilket för bredareöppnar deltagandeett vägen ett

i traditionellaän utrikespolitiska sammanhang. Svenska kan i dagt.ex.
inte användas arbetsspråk inom EES. Härtill kommer med-attsom
borgarna får delta i de femte år återkommande valen till Europa-vart
parlamentet.

För det sjätte förändras åsiktsbildningen med medlemskap. Idé-ett
konkurrensen kan öka, samtidigt saknas de nödvändigaännu kom-men
munikationskanalerna. Det finns inga europeiska medier med godt.ex.
spridning hela kontinentenöver och med för debatt nations-överutrymme

Ändå blir detgränserna. vinst för den svenska demokratin idéer ochatten
krav i samhällsdebatten bryts erfarenheter och idéer i grannländerna.mot
Det finns möjlighet till europeisk âsiktsbildning i de politiskastoraen en
frågorna.

På sikt kan den svenska politiska debatten ändra karaktär. De politiska
motsättningarna fåkan inslag skiljelinjer går nationsgränser.överav som
För detta krävs dock "åsiktstorg"europeiska där idéer och kritik öppetnya
kan formuleras hinder nationsgränser. Europaparlamentet kanutan av ses

påbörjan sådanvägen europeisk offentlighet. Där sittermotsom en en
redan parlamentarikerna placerade i plenisalen efter partitillhörighet -
inte efter nationalitet och samtalen offentliga.är-
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förlusterdemokratiska vinster ochskallbalansräkningenNär övergöras
måsteräknas in. Viförändringarnamedlemskap, kan inte baravid ett

Mångfalden den svenska demo-oförändrat: iockså på förblirdetse som
består. Arbets-självstyretkommunalapåverkas inte i Detkratin stort.

förhandla medbehåller självständigtsinmarknadens rätt attparter va-
verka tämligenfortfarandeämbetsverken harcentrala rättrandra. De att

härvidlag viktigtRiksbankenfrånfristående politiska intressen. är ett
den ekonomiskaosjälvständig ställningfårundantag. Den omen mera

Maastrichtfördraget in-Enligtgenomförs.unionen, EMU,och monetära
under delenvalutacentralbank ocheuropeiskförs senaregemensamenen

l990-ta1et.av
samförstånds-ochsvenska förhandlings-den gamlamöjligtDet är att

Samförståndspolitikenmedlemskap i EU.återupplivas vidtraditionen ett
påpolitik hari svenskdecennierna. Tonenunder dehar senastetonats ner

majoriteterförmågan skapaförr ochår gällare störreblivit än attsenare
ide svenskaminskat. Omriksdagsbeslutenbakom representanterna

måste de hasynpunkter,svenskakunna drivamed kraft skallBryssel ett
påmedlemskap kanhemifrån. svensktEttförankrat mandatbrett nytt

frågor,samförstånd i demått politisktframtvinga störreett somav
påverkas sannolikt intepartipolitiskainom Det mönstretbehandlas EU.
nationellt.beslutaspolitiska fält,detdet gällernär stora som

europeiskmåltavla för intensivlänge varituppbyggnad harEG/EU:s en
demokratidebatt.

utkrävasvårigheterna inom EU:shar bl.a. gälltKritiken att ansvarram
kommis-riktatsinte minstUppmärksamheten harbeslut.för fattade mot

på kommis-bl.a.hardess starka ställning. Kravochsionen attrests
på möjlig-ochskall renodlas störreroll verkställandesionens organsom

framhar förtsfögderi. Tankarför dessutkrävaheter attatt omansvar
Därmedkommissionen i parlamentet.utveckla förankringenytterligare av

utvecklas.parlamentarisktskulle systemett mera
roll. Parla-också gällt parlamentetshardemokratiska debattenDen

därför haochi EUdirektvaldadet enda storär organetmentet anses
rollparlamentetsbakgrunden harlegitimitet. dendemokratisk Mot ansetts

befogenheterfått ökadevisserligenParlamentet harför genomsvag.
förstärkningar.ytterligaredet finns kravMaasuichtfördraget, men

besluts-på öppenheten i EU:sockså bristenriktat sigharKritiken mot
Så iallt starkare.har blivitpå ökad öppenhetKraven sent somprocess.

rådetrådet handlingar upprättats1993 beslutadedecember att avsomom
allmänheten.tillgängliga förprincip skallkommissionen ieller vara

offentliga.omröstningssiffror skall blirådetsbeslötsDessutom att
från före-kommerdemokrati i EUbristandekritikenMycket motav
lösningarförslag tillutveckling unionen. Derasspråkare federalför aven

utkrävamöjligheteroch bättreparlamentetökad maktgäller särskilt att
det för-skulle leda tillsådan utvecklingkommissionen. En attansvar av
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beredande arbetet i medlemsländerna fick minskad betydelse. starkareEtt
Europaparlament innebär minskad makt för de nationella parlamenten. EU

fåskulle mindre drag statsförbund och likna federation.av mera en
I dagens läge det viktigt diskutera hur förberedelsearbetetär i Sverigeatt

påskall förankras kraven isätt demokrati. Omett motsvararsom en
Sverige blir medlem kan det sedan mycket väl visa sig det finns olikaatt
meningar hos fortsattaEU:s fardriktning: hållaAntingen fast vidoss om
dagens konfederala modell ellernärmast utveckla organisationen mot ett

federalt Vi kan i Sverige, liksom i flera nuvarande medlems-system.mera
fåländer, konflikt mellan konfederalister och federalister.en

Slutsatser

Sveriges formella suveränitet minskar vid medlemskap i EU. I gengäldett
ökar den faktiska suveräniteten i det Sverige medlem i aktivtEUatt som

påverkakan beslut inte bara skall gälla för ocksåSverige förutansom
övriga medlemsländer. Sådana fåbeslut kan också verkan för länder som
har EES-liknande avtal med stårEG eller utanför EU.t.o.m.

Sveriges formella suveränitet kommer stårinte minska virent att om
påutanför EU. Det spelar den någon hållerpunkten inte roll vi fastom

ingårvid EES-avtalet eller olika frihandelsavtal eller, det möjligt,ärom
söker vidga det nordiska samarbetet. inskränks vårDäremot faktiska suve-
ränitet i samtliga dådessa avtal. Sverige kan fåkomma sig efterrättaatt

rad beslut tagits inom påverkaEU, kunna dem nämnvärt.utan atten som
Ser särskilt på Sverige väljer enbart hålla fast vid EES-attman om

avtalet blir den faktiska påtagligtsuveräniteten vidsämre än ett
medlemskap. Detta har sin grund i inflytandet EG:s regelverk endastatt

indirekt alltsåi EES. Detta kan aldrig likvärdigt med det inflytandeär vara
Sverige fåkan fullvärdig således fårmedlem. Om Sverige intesom som

medverka i EU:s beslutsprocess, blir det enligt utredningens mening i
många avseenden besvärande för Sverige.

Som minskar Sveriges formella suveränitet inte vidsagts ettnyss
Ävenfrihandelsavtal eller liknande avtal. det rimligtär sägaatt att ettom

frihandelsavtal kan Sverige starkare bibehållen suveränitet än t.ex.ge
måsteEES-avtalet det understrykas faktiskaden suveräniteten måsteatt

betecknas starkt inskränkt.som
Formellt påverkas inte formerna vårtför nationella beslutsfattande vid

frihandelsavtal och i uppstårEES. Genom EES dock risker för denatt
utrikespolitiska sfären med dess traditionella diplomati och sekretess kan

påkomma svälla inrikespolitikens bekostnad. Därmed minskaratt
svenska medborgares möjligheter utkräva för den politikatt ansvar som
regleras EES-avtalet.genom
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vårt nationellaförformernadäremotkommerEU-medlemskapVid ett
lättareblir detSamtidigtpå olikapåverkas sätt. attbeslutsfattande att

öppenhet ochmedformerinrikespolitiskatraditionellabehålla våra
håller fast vidvi enbartmedlemskapvid ändeltagandefolkligt ett om

fåsinaviamedborgarna attallt kommer representanterFramförEES.
vidväljerpolitikenpåverka ettän att stannamöjligheterstörre att om

EES-avtal.
bibehållen formellå sidan,står mellan,avgörande valetDet suve-ena

kontinuerligtill prisetdemokratiformeroförändraderänitet och av en
mångabeslut ifattasjälvamöjlighetervåra faktiskaurholkning attav

suveränitetfaktiskförstärktå sidan, attandrafrågor och,centrala genom
föreningfrågor ii dessabeslutsprocesserdelta i EU:smedlem mensom
villkor.demokratiskaförändradeochsuveränitetformellförsvagadmed en
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Inledning1

unionen EUEuropeiskaimedlemskapsvensktStällningstagandet till ett
andraoch djupare änPå annorlunda sättvägval.historiskt ettutgör ett

vår nationellamedlemskapetpåverkarsamarbeteinternationelltformer av
demokrati.parlamentariskaochsjälvständighet

demokratiska konse-debelysabetänkandeföreliggande ärmedSyftet att
ochbeslutsbefogenheteröverlåtelsefrågaiSverigeförkvenserna avom
förformerolikavidsubsidiaritetsprincipenden s.k.tillämpning avom

integrationen.europeiskadeltagande i den
medmångskiftande ettintegrationeneuropeiska utgörDen processen

inblandade.idéerrik floraochskilda intressenantalstörre stater, aven
både svaghetutvecklinglångsiktiga ärpå entydighet i EU:sBristen en

EU-medlem-folkomröstninginfördiskussionstyrka ioch omenenen
integrationsprocessenmångtydigadendärförsvaghetDenskap. är atten

skön-idylliserandehotbildersåväl dramatiskamarknad förerbjuder somen
hand.i sinframtidennaturligtvis haunion kanellermålningar. Ingen stat
förmöjlighetdensåtillvidastyrkamångtydighet är enDenna gersomen

iförändra EUsynpunkterspeciellafrån sinamedlemblivit attstat som
avseenden.olika

beskedtillfredsställandeochklargörandelämnakunnaviktigtDet är att
konsekvenser.kortsiktigamedlemskapetsfrågaitill medborgarna merom

skattesyste-välfärdspolitiken,förvaltningen,offentligapåverkas denHur
och allaalkoholpolitikenmiljön,jordbruket,företagskonkurrensen,met,

frå-långsiktigaochsvenskarna Deviktiga förfrågor storaandra ärsom
för be-underlagbilden,med i attockså ñnnasemellertidmåste somgorna

folkomröstningen. Deti"Nej"eller"Ja"skall röstasigstämma om man
välfärdssam-ochlivsmiljöindustrination,Sverigegäller somsomsom

situatio-politiskaDenhelhet.utvecklingockså Europashälle, sommen
de-förannorlunda denpunkter änavgörande etti Europa parär varnen
in-också diskuterades. DenEG-medlemskapdå svensktsedancennier ett

förändring.ständigstadd imiljönternationella är
med hänsynockså besvarasmåstemedlemskapsvensktFrågan ettom

demokratiskamedborgarensförändrakommermedlemskapettill hur att
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möjlighet prägla sitt samhälle och dessatt framtid och hur kom-ansvar
kunna utkrävas de politiska beslutsfattarna.attmer av

I detta inledande avsnitt berör utredningen de förändrade förutsättning-
för den nationella politiken och diskuterar hur de demokratiskaarna kon-

sekvenserna svenskt medlemskap i EU kanett studeras. Betänkandetav är
fortsättningsvis såupplagt utredningen i kapitel 2 beskriveratt och analy-

EG:s uppbyggnad och funktionssätt i förhållande till medlems-serar
I det tredje kapitlet behandlas denstaterna. s.k. subsidiaritetsprincipen och

analyseras dess funktion och tillämpning. Det fjärde kapitlet behandlar
i detalj konsekvenserna medlemskap i EU i fråga politiskmer av om re-

presentation, demokratisk förankring Europapolitiken och hurav genom-
förandet EG-beslut kan tänkas ske i Sverige. För illustrera de förän-av att
drade politiska skisseras konkreta praktikfall.ett Kapitel 5processerna par
behandlar de viktigaste alternativen till EU för Sverige och vilka demo-
kratiska konsekvenser kan tänkas uppkomma i dessa lägen.som

Betänkandetexten avslutas i sjätte kapitlet med sammanfattandeen ana-
utifrånlys demokrati- och suveränitetsperspektivett de viktigaste kon-av

sekvenserna svenskt medlemskap i EUett respektive de viktigasteav öv-
riga altemativen.

bilaganI till betänkandet antal vilka be-presenteras ett expertuppsatser
ställts utredningen och i dess arbeteanvänts sammanställningav samt en

antal inlägg i utredningens offentligaett hearing den 12 oktober 1993av
"Sveriges situation utanför EG/EU".om

1.1 En dag i svenskarnas liv

Den sjätte september 1993 helt vanlig dag i Sverige, ocksåvar en men en
dag då de skeendena kunde under vardagensstora samhällsprocesser.anas
Låt fundera någraöver de förändringarna svenskarnasstora livoss av av
och vår utgångspunkt i nyhetsrubrikernata i Dagens Nyheter denna dag.

VÅREn ekonomiartikel bar rubriken: DA TABRANSCHEN NYA
BASNÄRING. Mats Wennberg, VD för dataföretaget Microsoft, hävdade
där morgondagens exportsuccéer finnsatt inom högteknologin. Det hög-
teknologiska näringslivet kan, enligt Wennberg, bli basnäring, likaen ny
viktig någonsin skogen stålet.och Kunskapen och ingenjörernasom
finns redan och gäller det tillvara de möjligheterna.att Genomtanu nya

ytterligare investeringargöra i infrastrukturatt för telekommunikation
och informationsteknologi kan många företag få de förutsättningar som
krävs för sådan utveckling. En ekonomisk nyheten annan var:

GÅRRENAULT OCH VOLVO IHOP. Ett bolag föreslogs bildasnytt



25Inledning1994: 12SOU

200.000medibilföretaget Europabli detskulle störstanäst an-som
ÄGG POLITIKEN,OMbetitladartikelfannsPå debattsidanställda. en

EliassonHÖRNLUNDI, arbetsmarknadsrninistem Ingemartidigaredär den
till drama-skulleHörnlundBörjeministernnuvarande tadenkrävde att

arbetslösheten.den högaminskaåtgärder förtiska att
världs-helaomvandlingdjupgåendeutflödennyheterDessa är avenav
brukarvadfabriksekonomiindustrisamhälletsfrån motekonomin som

produktionenkännetecknasDennätverksekonomi. attbenämnas av va-av
små enheteroftaseparerade ochmånga,iskeroch tjänster sam-somror

förmågaförstärktfåttsamtidigthar attkoncernernätverk. Storaispelar en
blivitharKunskapsproduktionnätverk.komplexaochhålla storasamman

grad lokaliserasväxandeverksamhet. Ilöpandei företagensnaturlig delen
finna kom-kantillockså hänsynmedomlokaliseras enheteroch manvar

harkundanpassade tjänsterochproduktvarianterAntaletarbetskraft.petent
förklarartillväxt. Detfått kraftigtjugoårsperiodengångnadenunder en

ochunderleverantöreralternativaproduktutveckling, nätbehovet ett avav
återförsäljarekunder ochtilllänkaruppsättningbreden

ochinfrastrukturpå kunskap,byggerNätverksekonomin nyanyny
handlarinformationsteknik. Detbioteknik ochfrågasärskilt itekniker om

avstånds-inteinformationen ärekonomin, därmodernisering avom en
Konkurrensenhela världen.tillgänglig isamtidigtkankänslig utan vara
tekniskadel i denviktigregioner ökar. EnochVärldsdelarmellan om-

nätverks-ifinansiella flödenarevolutionen. Definansielladendaningen är
tjänsterochomsättningenhundrafaltekonomin större änär varorav

ekono-internationaliseradevärldenstroligenSverige har mesten av
försäljningenhuvuddelenhar utom-koncemerna25mier. De största av

Andelenländer.andrasysselsättning iochockså produktionoftalands, av
mellanutomlandsföretagsvenskaförproduktion stegtotalaindustrins

tredjedelMerfrån till 40 än25och 1991åren 1985 procent. av an-en
utländskaDetutanför landetsfinns gränser.industrisvenskiställda

Ericssonföretaget ägsexempelvisochhar ökatindustrii svenskägandet
arbetsmarknadSverigesintressen.utländskahälftentillf.n. nästan av
frånhögteknologiimport västå sidanmellanframöverkläms somena

arbetskraftkvalificeradpåefterfråganoch ökarpersonalbehovetminskar
slår rutinjobben.frånlågprisimportsidan öst utå andraoch som

talakanMansituation.i dennaändrar karaktärFöretagen avna-om en
s.k.framväxtenochkoncemernasärskilt de trans-tionalisering stora avav
pågåendekommenterade denBamevikVD PercyABB:sföretag.nationella

inte"Vi tänkerorden:träffandemed desin koncernomorganiseringen av
tenner".2 inte förvänt-kantransnationella företagenDenationellailängre

någon visslojalaoch"Wallenbergsandan" motpräglade varaavvaraas
näringslivetsipåskyndar taktenekonominiRecessionen om-stat.

krisen.föds ivandling. Det nya
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En artiklar i Dagens Nyheter den 6 september pekadeannan grupp av
på den samhällsomvandlingen i Europastora östra och i det forna Sovjet-
unionen. En artikel hade rubriken: RYSK LIVVAKT MED LICENS

DÖDA.ATT Där berättades utländska affärsmän i Ryssland haratt
drabbats våg mord utförda den ryska maffian. Enligt denav en av av
amerikanska federala polisen FBI fanns cirka 4.000 maffialigor med över
100.000 medlemmar i det forna Sovjetunionen. Samtidigt gjorde de pri-

vaktbolagen skyddade utlänningarna lysandevata affärer. Ofta hadesom
vakterna bakgrund eller elitsoldater i KGB. fåttDe hadespetsnaz-en som

skjuta först förrätten förhindra attack.att DN:s huvudledare hadeatt en
rubriken: RYSK MAFFIA I STOCKHOLM och ledarskribenten krävde
insatser för förhindra den ryska maffian sprider sig till Sverige.att Enatt

BRÄNSLEmindre artikel hade rubriken: SARAJEVO UTAN OM
NÅGRA DAGAR, där det berättas den belägrade huvudstaden iatt
Bosnien riskerade stå helt bränsle. Striderna mellan kroatiskaatt ochutan
muslimska hade skurit försörjningsledema in tilltrupper staden.av

Dessa nyheter utflödeär samhällsomvandlingen i detett fornaav
Sovjetunionen och i den tidigare kommunistiska sfären. I upplösningen

den gamla politiska maktstrukturen övergångenoch från planekonomiav
till marknadsekonomi våldetfirar triumfer på i kriminella organi-gatorna,
sationer och inom de Krigen i Georgien och i det fornastaterna.nya
Jugoslavien tragiska utflöden våldsamhetenär i detta sönderfall.av
Integrationen i den kapitalistiska världsekonomin de tidigare kommu-av
nistiska ekonomierna i det forna Sovjetunionen och faktiskt detäven
marknadsorienterade Kina gigantiska samhällsexperiment.är Följderna är
däremot svåra överblicka, båda frågai vad kan ske inom deatt om som
gamla planekonomierna och hur världsekonomin påverkas.om

fanns också påI DN två sidor införd anknöt till tid-en annons som
ningen Expressens kontroversiella kampanj på"Svart vitt" invandrareom
och flyktingpolitiken i Sverige. Annonsen hade rubriken: JAG HAR
INGET EMOT INVANDRARE, MEN VI HAR INTE PLATS. I annons-

frågades hur länge vi i Sverige kundetexten sken vi välkomnarattge av
invandrare och flyktingar Expressens svenska folket hadeattsvar var en
bestämd åsikt invandringen, medan makthavarna hade heltom en annan
uppfattning. gårDet inte ihop, hävdade tidningen. En opinionsbomb var
på brisera.väg att

Bakgrunden till debatten det stigande flyktingproblemetär i världen,
främst förorsakat inbördeskrig i exempelvis det forna Jugoslavien ochav
Somalia. flyktingfråganMen har också samband med den frå-ännu större

den globala befolkningsexplosionen. årVarje jordens be-växergan om
folkning med inemot 100 miljoner individer och tillväxten sker främst i
de allra fattigaste regionerna. För illustrera väldigheten i detta tal kanatt

Sverigesnämnas befolkning ungefär månadsatt global be-motsvarar en
folkningsökning och hela EES-området knappt fyra års tillväxt.motsvarar
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åldrande och befolk-dethalvklotet ochexpanderande södraMellan det
avståndet och stigerekonomiskahalvklotet ökar detningsminskande norra

förtänkbar boplatsrika Europapolitiska spänningarna. Det ärde en
Över tillMedelhavet,många i de fattiga över gränsenmänniskor staterna.

ÖstersjönÖsterrike, människoskarordagligenförsöker attöver stora
landet.förlovadein i detkomma

miljöproblemen. Entillnyhetsmaterialet i DNanknötSlutligen även
MILJÖPROFIL FÖR där det berättadesGA TF,rubriken:artikel hade NY

miljöregler i det interna-olikaföra inpågick diskussiondet attatt omen
rubri-miljöartikel barhandelsavtalet GATT. Enochtionella tull- annan

GRÖNA ÖAR,VÄLJER där turismpro-TURISTken: FRAMTIDENS
kommerförutspådde charterturistframtidensSahlbergfessorn Bengt attatt

Turist-semesterparadiset.ekologiskaavgassnålt flygplan till detmedresa
hotellfrån elmoped och boutsikten sinnjutakunnakommer att aven

fålängrenaturligtvis inteHotellen kommersolenergi.drivs med attsom
kundekustmiljön.känsliga DNtill denstranden med hänsynvidbyggas

ÖRSUR-MOT POLSK FVAPENockså KANON NYTTrapportera om:
försurandeskulle blielektronkanonernämligenNING, motatt vapen

stöd.med svenskti Polenfrån kolkraftverkämnen ett --
befolkningsök-samband medhar starkamiljöproblemenglobalaDe

försurningen,insiktemaoch krigen. Deindustrisamhälletningen, omnya
harskogsdödenradioaktiva avfallet,ozonhålen, detväxthuseffekten, etc.

skydda människansbehovetmedvetenhetpolitiskheltskapat attomnyen
på politiskahögt deMiljöfrågorna har hamnatlivsbetingelser.hotade

dimensionmoraliskaktualiserarMiljöproblemendagordningarna. även en
uthålligt hanterakan integlobala ekosystemetnord-sydkonflikten. Deti

påstandarduppnått materiellbefolkning hardär jordenssituation enen
l950-talsnivå.svenskt.ex.

underseptember illustrerarfrån sjättenyheter denAxplocket ytanattav
omvälv-långsamt verkandepågår iblanddagliga händelsernade stora,av

därförpräglaspolitiska institutionerna spän-vår tillvaro.ningar De avav
poli-förändring. Omoch behovetefter stabilitetmellan längtanningen av

övrigt i sittutvecklingen isläpa efterså den börjarblir stabiltiken att
berättigande ochstöd ochsitt folkligainstitutionersamhälle förlorar dess

såblirå sidanpolitiken andraförändringar. Omför plötsligabereder vägen
gårinstabil detblir heltdenförhållande till förändringarnaiföljsam att
möjligtspelregler detmedupprätthålla rättssamhälle görinte ettatt som

demokratihahandlande ochförutse konsekvenser attettatt somenav
fungerar.
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1.2 Den svenska nationalstaten

staten4Den moderna formerades på 1500-talet i Europa och dess idéer och
organisationsfonner spreds sedan världen vågoriöver statsbildande ochav
nationsbyggande.5 Statssystemets utveckling våldsam berättelseär en om
krig fred,och imperiet och självständiga enhetssträvanden ochstater, upp-
lösningstendenser, demokrati och diktatur. Statens filosofiska grund var

teori politisk makt först formuleradessuveränitet påen om som- -
1500-talet i konflikten mellan den katolska kyrkan och den världsliga
makten. Teorin föreskriver skall oavhängig förhållandeiatt staten vara
till andra och dessutom skall den högsta maktenutöva befolk-stater över
ningen inom sina geografiska Det politiskagränser. genombrottet för
suveränitetsidén medförde samhällsomvandling, frånofta feodalism tillen
absolutism; maktförskjutning från kyrkliga till världsligapotentateren
furstar med obegränsad makt

Suveränitetsteorin har aldrig varit helt realistisk. I praktiken kan ingen
helt oberoende sin omgivning. Beroendet kan erkäntstat ochvara av vara

fritt Påvalt. den internationella har utvecklat omfatt-staterna ettscenen
ande samarbete och olika för hantera frågor säkerhet,system att t.ex.om
handel och tekniska standarder. Men beroendet kan också outtalat ochvara
tvångsmässigt, i synnerhet då tvingas bli marionettregimer tillstater

Såandra det exempelvis under efterkrigstiden i det sovjetdomi-stater. var
Ävennerade Europa.östra teorin föreskriver skall denutövaatt statenom

högsta makten inom sitt territorium, finns skillnader beträffande istora
hur utsträckning politiken präglar människors liv i olikastor som sam-
hällen. I vissa det forna Sovjetunionen, kände den politiskastater, t.ex.
sfären inga och det civila samhälletgränser tillbakapressat. I andravar

USA och Storbritannien under 1980-talet, gjordesstater, ansträng-som
ningar för minska politikens förmånroll till för marknaden och detatt
civila samhället.

Ofta används begreppet nationalstat de moderna i Europa.staternaom
Denna har ideologiska i franskaden årstatstyp rötter revolutionen 1789
och har fram under de århundradena.växt Grundtanken varjeärsenaste att
folkgrupp har tillrätt dvs. till nationell självständighet. Istat,en egen
princip innebär nationalstat det finns politiskt medatt ett systemen en
avgränsad folkgrupp på visst territorium. Inom denna underlättasett ram
samhällslivet invånarna talar språk, harattgenom samma en gemensam
kultur och upplever solidaritet varandra. Nationsidén byggergentemoten
på homogenitet ståroch i motsättning mångkulturellatill det samhället.
Historiskt det emellertid felaktigt påståär nationalstaten alltidatt växteatt
fram underifrån politisk påöverbyggnad folklig identitet. Herbertsom en
Tingsten sågick långt han hävdade:att
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fostran,kulturprodukt, resultatfosterlandskärleken är ett...att aven
bestämmel-fråga institutioner ochgemenskap i vissapropaganda, om

andra fosterland,andradistans och främlingskap attmot stater,ser,
hembygd ochGentemotnationerna Lehrgemeinschaften.är enen

sådannärstående kunde visserligenoch kända människor utangrupp
medpåverkan uppstå.samhörighetskänsla Men statgentemot enen

fogadterritorium, mödosamtväxlande underlag i folk och samman
inte tänkbar. Statenårhundraden, sådan känslaunder spontanvar en

bodde där,därför svenskarnaSverige hade inte tillkommit utanatt
staten.6den svenskasvenskarna hade skapats tillhöraattgenom

egentligenhurlångvarig debatt bland forskarnaDet har förts om manen
nati0n.7 med till-nation harklartskall definiera Helt göraär att atten

i "vi" ochidentitet och uppdelningenmedhörighet till kollektiv, dvs.ett
osäkerhet ochuppfattasutanför nationen kan"dom". Vad finns somsom

solidaritet. I dettatrygghet ochinnanförhotbilder och det är somsom
avgränsningenbåde samhörighet och intolerans. Hurligger källa tillen

innanför vissskall härbärgerasmänniskorskall ske till de statsensom
politisktkompliceratvisat sighistoriskthareller regions ettgränser vara

kanmånga identiteter. Manpå skiktbärVarje människaproblem. av
också AGA-skandinav,skåning, svensk och europé,samtidigt menvara

inte politisktidentiteterfolkrörelseaktiv. Allaoch äranställd, punkare
kännetecken förVanligaandra.viktigareidentiteterviktiga, vissa änär

identiteter intespråk religion. Menoch äridentitetenden nationella är
genomgripandesamband medi rörelse. Iföremål fenomenfasta utan

identifikation.sin territoriellamänniskor ändrasamhällsförändringar kan
laddad ochpolitisktblir plötsligtviktig tillhörighetmindretidigareEn

fornai detUtvecklingenpolitiska konflikter.bränsle tillkan ge
i fall. Mendet kanillustration till hurJugoslavien tragisk värstaär en

många generationerlångsamtockså formkanidentifikationer överta --
vittnaridentitetenden svenskaframväxtenvilket inte minst om.av

minnen ochpå gång historiskamånga "vi"Politikens utgör samma
altemativskaparesständiga

både ochharsuveränitetentraditionelltbrukarMan säga yttreatt en en
förhållande andratillgälleraspekt. suveräniteteninre Den statsyttre en

ochsäkerhetspolitikhandelspolitik,innefattar utrikespolitik,ochstater
angelägenheter iinternaförsvarspolitik. Den suveräniteteninre avser

etcinfrastrukturenrättsordningen,välfärdspolitiken,nationen -
demokratiskockså suveränitetenårrevolutionen 1789Franska engav

"medborg-skulle förankras hospolitiska makteneftersom dendimension,
kunde delta i poli-"Medborgarna"tidigare hos fursten.och intearna" som

alltså personligenbehövde inteochväljatiken representanterattgenom
befolknings-demokrati iskapa politiskdärmed möjligtdelta. Det blev att



30 Inledning SOU 1994: 12

rika Resultatet blev den representativa demokratinstater. inom national-
staten.

förståFör utvecklingen den svenska demokratinatt detär emellertidav
nödvändigt uppmärksamma det finns speciellatt svensk frihets-att en
tradition och feodalismen aldrig fick fäste i Sverige.att Kungamakten fick
så aldrig uttryckliga absoluta karaktär pågott kontinent-som samma som

harDet alltid funnits fria bönder i vårt land och till skillnad från för-en.
hållandena i andra länder de ståndsriksdagenrepresenterade ivar ettsom

stånd.särskilt
Den politiska demokratin med öppenhet, mångfald, politisk konkurrens

och folkligt deltagande viktiga värden har traditionellt präglatssom av
frågor har med den inre suveräniteten.göra Denna uppdelningattsom
mellan och inre suveränitet har emellertid blivit allt svårareyttre att upp-
rätthålla i det moderna samhället. skerDet utrikespolitisering in-en av
rikespolitiken utrikespolitiken.och inrikespolitiseringen av

Den svenska i modern mening har funnits i år500 ochstaten snart
brukar ha bildats Gustav Vasas fribrytningar från denanses genom
nordiska Kalmarunionen och den katolska kyrkan. Under 1600-talet räk-
nades Sverige europeisk stormakt och också den främstasom en var
Östersjömakten. På den tiden många språktalades i Sverige, t.ex.
svenska, danska, norska, finska, polska och tyska. Historiskt har de
svenska eliterna ofta språktalat andra svenska, det faktiskt förstän var
under stormaktstiden för citera 1600-talsskalden Georgattsom,
Stiernhielm, lärde sig "dichta påoch spela swenska". Sedan 1600-man
talet fåtthar Sverige sitt territorium krympa, samtidigt dense som
svenska bedrivit målmedveten försvenskning befolkningen.staten en av
Fortfarande lever minnet kvar i de berörda regionerna kampanjema motav
de "dansksinnade" Skånei och Tomedalsfmskan. De nuvarande gräns-mot

årupprättades 1814, med bortseende från den speciella relationen medema
framNorge till 1905. årSex tidigare hade Sverige tvingats ge upp

Finland efter förlusten i kriget Ryssland. Ofrivilligt skapadesmot en
tämligen homogen nationalstat Sverige under epok i Europa närav en

nationalstater Tyskland och Italien enades.stora Den svenskasom
nationalstaten dock inget självklart slutmål. fannsDet skandina-var en
visk rörelse återupprättaförsökte det kunde uppfatta densom man som

Våranordiska nationen. dagars nordism och rådetNordiska uttryckär ett
för denna "tänkta" nordiska gemenskap.

Typiskt för den svenska territoriet iär europeisktärstaten att stort ett
sammanhang lika Frankrikesnästan detstort är täm-attsom men- -
ligen glest befolkat. Invånarantalet faktiskt mindre Paris-regionens.är än
Vid europeisk jämförelse framstår den svenska befolkningen täm-en som
ligen homogen med hänsyn språk,till etnicitet, religion och kultur, även

invandringen under år medfört mångkulturella inslag.om senare
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långa betraktats stabilsvenska politiken har under tidsperioderDen som
de organiseradevarit präglad kompromissvilja mellan intres-och har av

grund för den s.k. svenska modellen lades i samband medviktigEnsena.
påsamförståndslösningar under den ekonomiska depressionen 1930-stora

påutvecklat modern industristat med hög standardtalet. Sverige har en
generellt välfärdssystem, med välut-infrastrukturen, med ett avancerat

långtgående utjämning-medborgare och med social stabilitet. Denbildade
politiskt känne-och mellan skilda regionermellan olika är ettgrupperen

vårt Jämfört med andra europeiska har Sverige detecken för land. stater
respektivemellan olika samhällsgrupperminsta materiella skillnaderna

också denvarit avgörande för uppkomstenregioner. Detta har am-av
påutjämningenvälfärdsstaten. svenska socialabitiösa svenska Den är tre

industriellanationella ekonomin: dels denknuten till densätt attgenom
materiella förutsättningarna för den höga levnads-basen har skapat de

jämfört sig medsvenska och regionerstandarden, dels att gruppergenom
på jämlika lev-respektive regioner och ställt kravsvenskaandra grupper

möjligtfolkviljan har gjort detnadsvillkor, dels attatt genomgenom
respektivemellan socialabeslut omfördelapolitiska stora grupperresurser

för demokratin och välfärden har varit denpolitiskaregioner. Den ramen
sammanhållningen Sverige och existenseni nationalstatenpolitiska av en

specifikt svensk ekonomi.

former för svensktKonsekvenserna olika1.3 av

integrationendeltagande i den europeiska

försåledes studera konsekvenserna denUppgiften för utredningen är att
demokratin svenskt EU-suveräniteten och den politiskanationella ettav

deltagande i denalternativa former för svensktmedlemskap eller euro--
tidshorisont finnsunder 1990-talet, dvs. denpeiska integrationen som-

Maastrichtfördraget.i
både formell och faktisk sida. Den formellaSuveräniteten har en en

fatta olika beslut.formell frihet harsuveräniteten gäller vilken stat atten
analysTillståndet i denna mening avläsasför suveräniteten genom en av

förhållande andra Vid EU-medlem-Sveriges konstitutionella till stater. ett
beslutsbefogenheter tillöverlämnas vissa svenskaskap ett gemensamt

avstår från devissaeuropeiskt beslutsfattande, dvs. Sverige utövaatt av
rättigheter den fonnella suveräniteten ger.som

reellamedsuveräniteten har, däremot,Den faktiska göraatt statsen
utanförGrundfrågan vi i Sverigeoch handlingsfrihet.rörelse- är ettom

samhällsproblemåtminstone väl, kan lösa deeller likaEU bättre stora
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stårvi inför eller måstevi åtminstoneeller bör tillvarasom taom - -
de möjligheter ligger i internationaliseringen och i denya som nya
utrikespolitiska förutsättningarna. Parallellt med denna utredning har fem
utredningar studerat konsekvenserna för säkerhet, miljö, samhällsekono-
mi, välfärd och jämställdhet, kommuner och landsting.

demokratiskaDet perspektivet handlar hur medborgarnas politiskaom
deltagande i olika avseenden förändras och vad kommer ske medattsom

mångfaldenöppenheten och i den politiska processen.
Förhållandet mellan suveränitet och demokrati klassisk problem-är en

ställning. levandeEn demokrati förutsätter det existerar faktiskatt en
suveränitet i betydelsen politisk effektivitet. Den aktuella Europadebatten
gäller i hög grad kopplingen mellan den faktiska suveräniteten och den
politiska demokratin.

Utredningens uppgift förutsätter konsekvenserna för demokratinatt av
olika former för deltagande i den europeiska integrationen kan särskiljas
från framtida förändringarde påberor andra omständigheter. Det ärsom
uppenbart särskilt medlemskapet i EU upphov till vissa direktaatt ger
konsekvenser där det inte några svårigheterföreligger konstateraatt

Sådanaorsakssambanden. direkta konsekvenser har karaktären för-av
ändringar i regelsystem och politiska institutioner, ofta principiellav
betydelse. Utredningen uppmärksammar särskilt följande direkta konse-
kvenser svenskt EU-medlemskap:ettav

Sveriges delaktighet i EG:s utveckling till ekonomisk ochen-
union politisk union enligt Maastrichtfördragetmonetär samt

Överföring vissa beslutsbefogenheter till EGav-

Anpassning det svenska regelsystemet till EG-rättenav-

Genomförande i Sverige beslut fattade EGav av-

Svensk representation i olika EG-organ; rådet,Europeiskat.ex.-
Europaparlamentet, olika EG-kommittéer

Allmänna val i Sverige till Europaparlamentet-

Förändring riksdagens politiska ställningav-

De konstitutionella konsekvenserna har tidigare analyserats Grundlags-av
utredningen. bör understrykasDet utredningens slutsatser till delatt en
måste handla initierade bedömningar. Marschen ekonomiskmotom en
och union EMU har i Maastrichtfördraget fåttmonetär tidtabellen
vilken kan komma justeras. Av den politiska debatten inom EUatt att
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döma det också långtifrånär säkert EMU kommer kunna för-att att
verkligas det fördragetsätt anvisar. Tidpunkten för eventuelltettsom
svenskt EU-medlemskap målangivitshar till den januaril 1995. An-
passningen och anpassningstakten det svenska regelsystemet, liksomav
storleken på den svenska representationen i EU:s beroende detärorgan, av
svenska förhandlingsresultatet. Hur Europavalen skall utfomlas i fråga om

valkretsarna har naturligtvis inte beslutatsännu riksdagen.t.ex. av
Den viktigaste och samtidigt vidaste frågeställningen vårför utredning
hur medlemskapet kommerär förändra den svenska medborgarensatt

demokratiska möjlighet prägla samhällesitt och dess framtid och huratt
kommer kunna utkrävas de politiska beslutsfattarna. Fråganattansvar av

kan inte enbart besvaras utgångspunktmed i de direkta konsekvenserna i
nämnda avseenden, måste behandlas utifrånäven olika indirektautanovan

konsekvenser svenskt EU-medlemskap. Inom för de Övrigaettav ramen
konsekvensutredningarna studeras de sakpolitiska, ofta indirekta, konse-
kvenserna svenskt deltagande i den europeiska integrationen.ettav

Typiskt för de indirekta konsekvenserna orsakssammanhangenär att är
otydligare och komplicerade. För studera de indirekta konsekvens-attmer

finns kunskapskälla i de politiska harmönster i deuppträtterna en som
befintliga medlemsstaterna. Särskilt i Danmarks fall kan jämförelseen ge
god vägledning för svenskt vidkommande.

denI allmänna debatten används emellanåt EU symbol för densom
fortsatta strukturomvandlingen samhället. Enligt utredningens meningav

det självfallet inte korrekt betrakta fråganär svenskt medlem-att ettom
skap i EU liktydig med ställningstagande till den fortsatta inter-som
nationaliseringen såSverige. fallI skulle det möjligt välja bortattav vara
internationaliseringen "Nej" till vilketrösta EU, naturligtvisattgenom
inte Hittills har internationaliseringenstämmer. kunnat ske trots att
Sverige stått utanför EG. Ett svenskt EU-medlemskap för-är sättett att
hålla sig till internationaliseringen och inte dess orsak. Det finns därför
inget bevarat i Sverige ställa EU. Ett Nej bevararstatus ej.att motquo
Alternativet till EU politisk formär för hantera international-atten annan
iseringen.

finns ocksåDet tendens diskutera den politiska demokratin ochatten
den svenska EU-anpassningen i ljuset välfärdsstatens kris. Men ned-av
skärningar i offentliga bidrag och service naturligtvis inteär detsamma

minskad demokrati, uttryck för politisk viljeinriktning iutansom en en
situation recession och strukturproblem i den svenska ekonomin. Ut-av
redningen har detta skäl betraktat frågan sakpolitisk och utanförav som
dess uppdrag.

Om EU-medlemskapet olika skäl inte kan kan andraaccepterasav
politiska instrument behöva utvecklas. Utredningen också fåtthar upp-
giften de politiskaöverväga och demokratiska konsekvensernaatt attav
Sverige ståskulle utanför EU. Här de politiska alternativenär mindre

lvl40l72
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huvud-decennier. Etti flerahar existeratjämfört med EGhandfasta som
denna utredningfärdigställandetvidEES-avtalet, vilketalternativ är av

dåi lägeEFTA-samarbetetUtvecklingenkraft.iprecis har ettträtt av
EU-medlemskapgått till ärtidigare EFTA-stater överkanske flera

i den allmännaalternativ,ytterligare nämntsoklar.emellertid Ett som
Andrafrihandelsavtal med EG.bilateraltfortsattdebatten, kan ettvara

såsomalternativ till EU,institutionellatänkbarateoretiskt ettåtminstone
SverigesAnalysenkonkret form.saknarsamarbete,nordisktutvecklat av

svensktbeträffandeöversiktligdärförblir änutanför EU ettsituation mer
EU-medlemskap.
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2 EU:s struktur och funktionssätt

2.1 Nationell självständighet och europeiskt
inflytande

Sammanfattning: Avsnittet behandlar bakgrunden till den
mellaneuropeiska integrationen och det principiella förhållandet

politisk integration .och nationellt självbestämmande. De
viktigaste orsakerna till Sverige ansöker medlemskap i EUatt om

den politiska situationenär i Europa efter Berlinmurens fallnya
1989 och den årtiondensedan pågående och genomgripande
internationaliseringen det svenska samhället. Politiskav
integration metodär utvecklat för lösastaterna atten som

samhällsproblem på bättre kansätt änettgemensamma staterna
för sig.göra Det politiska samarbetet innebärvar att staterna

minskar sin formella handlingsfrihet till förmån för inflytande över
det beslutsfattandet i Europa. finns mångaDetgemensamma
tänkbara kombinationer nivåer för nationell självständighet ochav
europeiskt inflytande. Vilken kombination lämplig inomärsom
olika politikområden beror i hög pågrad internationaliseringens
omfattning.

Politikens internationalisering

svenskaDet samhället omvandlas ständigt. Under decennier harsenare
internationaliseringen framträtt den kanske viktigaste drivkraften tillsom

avseendensamhällsförändring mångai Internationalisering är en sam-
lingsbeteckning på sig uttryck i framväxt olikatarprocesser som en av
slags nätverk kommunikation, transaktion och organisation överav stats-
gränsemaz och i ökade beroenden mellan olika länder. I avsnittet ovan om
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internationalise-illustreratutredningenliv" harsvenskarnas"en dag i
områden.olikainnebördkonkretaringens

emeller-expertbilagan,påpekar sin ii ärJerneckSom Magnus uppsats
kopplingar mellanTätafenomen.internationaliseringen intetid ett nytt

och världsekono-framväxtmodernasedan denexisteratländer har statens
sekelskiftetefter detföre ochländerexpansion. Europas senastemins var

Internationalise-kulturellt.ekonomisktsåvälsammanlänkade,tätt som
genomgripande och globalfåttemellertidgenomslag harringens meren

efterkrigstiden.underkaraktär
expertbilagan, inne-iiGoldmanns analysKjellfölja uppsatsenFör att

mellan länderutbyteinternationaliseringenallmännabär den ett av varor,
också fråga utbytedetflöden och ärfinansiellatjänster, ompersoner, men

ocksåföretagande,internationelltfinnsidéer. Härinformation och menav
partierför politiskafederationernyhetsbyråer, europeiskainternationella

turister. synnerhet ioch Iinterrail-ungdomarintresseorganisationer,eller
ihopSamhällenadramatisk.internationaliseringen växergränsbygder är

vårt fördelar ilandfortgående harmed varandra. Denna storagettprocess
utveckla denmöjligtha varitskulle inteavseende.materiellt Det att sven-

arbetsdelningen.internationelladenvälfärdsstatenska utan
interna-mycket denmångt ochiproblemdemokratinsmoderna ärDen

framhåller interna-harJerneckSomdemokratins problem.tionaliserade
maktförhållanden, internaför dekonsekvenserviktigationaliseringen som

styrelseskick.demokratingrunden förvilka utgör somexterna,
klassiskadeframhävaomvärldsberoende tycksökatUtvecklingen mot ett

poli-förhållandet mellanoffentlighet ochdemokratifrågoma, gradt.ex. av
innebörd begreppskänkerdenbyråkrati, samtidigttik och nyensom

ochansvarsutkrävandedeltagande,politisktmedborgarkompetens,som
kontrollmakt.parlamentarisk

de natio-internationaliseringen ärden allmännakonsekvens attEn av
förhållanden.utländskadefinierasalltmerbeslutsproblemennella av

tyska eko-Ryssland, denkärnkraften iStorbritannien,iSvavelutsläppen
kriget i detochi USA Japan,innovationertekniskaproblem,nomins

ochutanför Sverigevilka finnsfem fenomenJugoslavienforna är som
uppställerlikvälSverigehar meddirekt göra,ingenting att pro-men som

internationa-politik.för svensk Dennavillkoroch definierarblem typ av
de säker-påhandlingsfrihet sättminskarlisering staternas samma som

viktigtSamtidigt detdet.alltid har gjort ärproblemenhetspolitiska att
fältet-påverkar det politiskahelainternationaliseringen intebetona att

natio-med kanfortfarandesamhällsproblem kan sägasmånga rätta vara
fullt hanterbaranella och staterna.av

arbete. Mellanriksdagensavläsas itydligtInternationaliseringen kan
internationellutskottsbetänkanden medandelenåren och 19871970 steg
genomslagInternationaliseringens ärfrån 16 till 38anknytning procent.

arbetsmarknad,näringsliv,områden ekonomi,starkt inomsärskilt som
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miljö, energi och kommunikationer. Det däremotär på kultur-svagare
och medieområdet, i frågorsociala och det gäller försvarnär och rättsvä-
sende.3

Intemationaliseringen svensk politik innebär beslut för-att rörav som
hållanden i Sverige i ökande utsträckning påfattas internationell nivå. Ju
fler de politiska avgörandena för Sverige har sin grund i besluts-av som
fattande på internationell nivå, desto intemationaliserad politiken iärmer
denna mening. Internationellt politiskt beslutsfattande har visserligen
funnits så länge det funnits Vad hänt på tidstater. delssom ärsom senare

former för det internationellaatt beslutsfattandet kommit spelanya att en
ökande roll vid sidan den traditionella diplomatin, dels området förav att
internationellt beslutsfattande vidgats från traditionell utrikespolitik till
allt delar detstörre traditionellt varit inrikespolitik.av som

Tillväxten det internationella beslutsfattandet huvudlinjeär iav en
världspolitikens utveckling efter något1945, framgår den kraftigasom av
ökningen antalet internationella organisationer. Sverige har deltagit ak-av
tivt i denna och med iär antal sammanslutningar,ett stortprocess t.ex.
FN, GATI", EFTA, ESK, Europarådet och Nordiska rådet. Om Sverige
blir medlem EU innebär det dels ändrade former för del det inter-av en av
nationella beslutsfattandet svenska angelägenheter från mellanstatligom
förhandling till EU:s institutioner, dels allmän ökning den svenskaen av
politiska internationaliseringen.

De olika formerna för internationalisering enligt Goldmann, påverk-är,
bara i olika grad. Den allmänna internationaliseringen följdär en av en
överväldigande småmängd och beslut fattade många olikastora aktörerav
i syfte förverkliga skilda målsättningar.att Detta slags intemationalise-
ring möjligär minska, bara till prisatt kanske försvagadettmen en-
ekonomi, i varje fall slutet samhälle, möjligtvisett minskademer
fredschanser. förtjänarDet framhållas den allmänna internationalise-att

slårringen med särskild kraft liten ochmot stat att stor staten en som
exempelvis USA har väsentligt annorlunda situation jämfört meden
Sveriges i detta avseende. Vårt land har, tidigare framhållits, isom mot-

till USA, de intemationaliseradesats ekonomierna imest världen.en av
betydandeEn del det näringsliv finns i Sverige konkurrerar påav som gott

och på global marknad, i påsynnerhetont den västeuropeiska markna-en
den.

Det oundvikligtär internationaliseringenatt upphov till betydandeger
politiska problem. någotDetta är enskilt land inte kan undvika,ettsom
hur det skullegärna viljaän avskärma frånsig de bekymmer omvärl-som
den skapar. måsteEn söka det bästastat sättet sig till vadatt anpassa som
pågår. Motåtgärderna kan nationella, beredskapsåtgärdert.ex.vara mot
risken kärnkraftsolycka i Ryssland, också bestå i intematio-av en men en
nalisering beslutsfattandet i internationelltt.ex. kärn-av engagemang
kraftssamarbete.



1994: 12SOUfunktionssättochstrukturEUss40

får församhällsproblemenpolitiskadeinternationaliseringen tasOm av
internationalisering iallmännasarnhällslivetsochgivenmindreellermer

återstårSverige,landpåverkbar förmarginelltendastpraktiken ettär som
beslutsfattandet.politiskadetinternationaliseringenöverväga avatt

ocksåhar detintemationaliseratsharsamhällenaochproblemenEftersom
interna-beslutsfattandet. Detpolitiskadetinternationaliseringskett aven

svårtnågotframtiden; äröka i annatbeslutsfattandet kommertionella att
arbetsmarknadsminis-ochamerikanskesig. Denföreställa statsvetarenatt

modernai detpolitikennationelladenskriverReichRobert B. atttern
tekno-produktion,ñnanskapital,flödenakontrollerakansamhället inte av
Reich,enligtförlorar,ekonominationellvetenskap. Begreppetochlogi

sammanhållen,nationelltinte utanekonomin äreftersommening,sin --
politiskaglobal. Denvästeuropeisk ochvidkommandesvensktför -

nationalstatenseffektiviteten isammanvävningen ärkonsekvensen attav
minskarsuccessivtbeslutsfattandepolitiskaochstyrformertraditionella
ökandeiförhållanden kommerpå svenska ut-inverkanharBeslut som

Sverigesigfalletnivå.internationell Detta ärfattassträckning vareatt
för,formernagradväsentliggäller iVägvaletellermedlem i EUblir
på-beslutsfattandetinternationelladetomfattningen somän av,snarare

angelägenheter.svenskaverkar

Europai västraintegrationpolitiskVarför

mellanintegrationpolitiskfrivilligtilltvâ orsakerdetprincip finnsI
uppluckringenorsaken ärDen gemensamenavsuveräna stater. ena

och Väst-enandet DDRförgrundenexempelvisvilkenidentitet, avvar
ieftersträvansvärtnågotupplevdesstatsbildningentyskland. Den somnya

ochfick Ivästtyskarna göra.uppoffringardemotiveravilket ficksig, som
ochidentiteteuropeisktalamöjligtdet gemensamför sig enär att om en

Europarörelserframträttockså det harDetkulturlcrets i Europa. är sant att
driv-viktigastesjälvklartvarit denidentiteteneuropeiskadenvilkaför

fredligt ochdemokratiskt,visionenpolitiskadenoch där ettkraften om
åt-det,Samtidigtförbundsstat. äreuropeiskinbegripitEuropaenat en

denidentiteteuropeiskaupplever sinfå européerminstone somännu, som
och regio-nationellafördominansfinnsdetviktigastepolitiskt utan en

kanIdentifikationematillhörigheter.andraochidentifikationernala även
europeiskadenuteslutaskan inteförändras. Det attemellertid komma att

till-nationelladeviktigarebli änkan kommaframtideniidentiteten att
hörighetema.5

problemlös-integrationentill ärorsakenmöjligaandraDen gemensam
klararintedärför attinledssamarbetetpolitiska staternaattDet avning.

samhällsproblemochgränsöverskridandeeffektivt lösa storahandpå egen
samhällsutveck-modernai denliggermöjligheterdetillvaraoch ta som
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lingen. Staterna bygger därför organisationer och påregimer det in-upp
ternationella planet ägnade lösaär de problemen.attsom gemensamma
EU den långtgåendeär formen för politisktmest samarbete mellan sta-

i Europa.terna
EU enligt utredningensär, mening, inte i första hand något ideologiskt

självändamål metod utvecklat förutan lösastaternaen attsom gemen-
politiska problem i Europa. Den europeiska identiteten -låtsamma vara

utvecklad fungerarsvagt avgränsning vilka demokra-mer som en av--
tiska kan delta i destater änsom gemensamma arrangemangen egent-som
lig drivkraft till det europeiska samarbetet.

Av denna förklaring följer ställningstagandet till EU i högatt grad
måste bygga på perspektiv hur de internationaliserade problemen iom
Europa skall lösas i framtiden.

Värdet måsteEU sålunda i första hand bedömas utifrån dess förmågaav
lösa europeiska samhällsproblem.att Om EU blir ineffektivt eller inte

förmår samla sig till nödvändiga politiska insatser undermineras dess sak-
politiska legitimitet. Om den fungerar dåligt under lång tid kan den
komma avvecklas. Och denatt omvänt, lever till de positiva för-om upp
väntningarna ökar stabiliteten och attraktiviteten. Intresset i EFTA-sta-

ÖsterrikeFinland, Norge, Sverige ochterna bli medlemmar i EUatt är ett
uttryck för EG bedömts framgångsrik.att EG:s historia visar ocksåsom

organisationen kunnat övervinna under motgångstideratt och det finnsatt
betydande anpassningsföruiåga till villkor hos denna intematio-en nya

organisationnella
Vilka då de samhällsproblemär motiverat framväxten EGsom av

Efter andra världskriget stod freden, den politiska stabiliteten och demo-
kratin i Europa högt på den politiska dagordningen. Kärnan då "detvar
tyska problemet", dvs. hur skulle förhindra Tyskland i framtidenattman
skulle hota grannländema, i synnerhet Frankrike. Bland de politiska orga-
nisationer skapades för lösa dessa europeiska problem kanatt särskiltsom

FN, Europarådetnämnas och EG.
Sedan slutet 1980-talet har efterkrigstidens säkerhetsordning ändratav

karaktär. Behovet stabiliserande krafter i Europa fortsattär ochav stort
här spelar EU framträdande roll.en

Som tidigare framhållits kan skapandet EG/EU bl.a. insti-av ses som
tutionell för europeisk ekonomi. Detta ekonomiska block hållsram en
till del konkurrensen inom den globala ekonomin, där EU,en samman av
USA och Japan dominerar världshandeln. EG kunde registrera betydande
ekonomiska framgångar under 1980-talet: den västeuropeiska marknadse-
konomin blomstrade och exportinkomster fördubblades.7staternas nästan

framtidaI utveckling i linje med tankarna i Maastrichtfördraget meden
valuta och centralbank fullbordas avnationaliseringen mark-gemensam av

nadsekonomin.
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lös-områden behovetdärmånga ytterligarefinnsDet gemensammaav
jordbruket,exempelvisgällerEG. Detutvecklingenpräglatningar re-av

forskning,ochutbildninginfrastrukturen,kämkraften,utveckling,gional
världen.tredjebiståndet till

villkordepräglaskommerEUutvecklingenfortsatta attDen nyaavav
perspekti-aktuelladetframtiden. Iiuppträdersamhällsproblemoch som

ochinvandringenmiljöförstöringen,arbetslösheten,särskiltframträdervet
sovjetiska imperietdet forna storademokratiseringenstödet till somav

framtidsfrågor.

nationalstatenochEU

studera makt-lämpligtmindrealltblivithar det attefterkrigstidenUnder
traditionellaieuropeiska termeri detförhållanden statssystemet av suve-

tradi-densuddatharformerolikai dess utIntemationaliseringenränitet.
praktikeninrikespolitik. Iutrikespolitik ochmellanuppdelningentionella

samhället ochdet civiladärsuveränitet,uttunnadutvecklatsdethar en
vardagligasinastatsgränsemaiöverskrideralltmerproduktionssystemen

de-underframträdandesärskiltblivithartendensDenna senareprocesser.
cennier

intesuveränitetsbegreppethardebattenkonstitutionellasvenskadenI
den svenskaihellerinteförekommerframträdande plats. Detnågonhaft

åsyftatsregelibehandlats harhar statenssuveränitetenNärförfattningen.
gemenskaps-densuveräniteten. Idenomvärlden, dvs.förhållande till yttre

ipå sättemellertid begreppetanvändsterrninologin somrättsliga samma
densåväl denåsyftandenämligen yttrevetenskapliga litteraturen,den som

möj-statsmakternaregeringsformvår nuvarandesuveräniteten. Iinre ges
mellanfolk-tillbeslutanderättöverlåtaomfattning"begränsadlighet att

domstolmellanfolkligtillellersamarbetefredligtförorganisationlig
denbeslutanderätt""överlåtelse motsvarardennakan ge-Man säga att av

suveränitet"."överlåtelseformuleringenmenskapsrättsliga av
och skaparintegrationrättsligpolitisk ochgenomförNär stater en

politikområ-centralauppgifter inomlångtgåendemedöverstatliga organ
politiskai denförändringarviktigamed EG, skeri falletden, proces-som

frågor hanterapolitiskafår färreEU attmedlemEn ärstat avsomsen.
naturligtvispåverkasStatsskicken att sta-nationella.exklusivt avärsom

politikområden. Denvissasuveränitet inomformellt kan utövainteterna
med vadavseendendessa ersättssuveräniteten inationella somtidigare

suveräni-Densuveränitet.betecknaskan gemensammagemensamsom en
överför tillkretsbeslutsbefogenheter staterbestår de ge-ensomteten av

fonner. Denöverstatligaochmellanstatligabeslutsfattande i eu-mensamt
betraktaspolitikområden kancentralavissainomintegrationenropeiska
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rekonstruerasätt politikens ställningett att i form politisktsom ettav
nätverk for problem.lösaatt gemensamma

Den suveräniteten finns i princip på glidande skalagemensamma en
från minimiläget "begränsad omfattning" till nivå 100%.närmareen
sammansättningen den nationella suveräniteten på det formella planetav

således lägen.har många tänkbara Den berättigade frågan dockär om en
får politisk maktstat suveränitet den hålleränmer genom gemensam om

fast vid den traditionella positionen. frågaDenna ställer i blickpunkten,
för använda Nils Elvandersatt 0rd, "...enstatsvetaren stats möjligheter

upprätthålla och förverkliga deatt politiska prioriteringarna i förhål-egna
omvärlden".12lande till

All förflyttning till internationell nivå tidigare nationellt besluts-ettav
fattande begränsaär denägnat nationella handlingsfriheten åtminstoneatt i
formell mening och detta i synnerhet det fråga anslutningär tillom om

varaktig institution och inte endast förhandlingar från fall till fall.en om
Lika uppenbart är anslutning till internationellatt organisationstatsen en

innebär dessäven handlingsmöjligheter ökar och detta,att Goldmannsom
i sin påsäger två sätt:expertuppsats,

Det samtidigtär skyldigheten efterlevaatt vissa regler,ena attsom
och konventioner minskar de legitima handlingsaltemativen förnormer en

själv, reduceras de för andraäven och därmed finns inte längre be-samma
hov tidigare gardera sig. GATT-regler undanröjeratt begräns-som av en
ning för varje ekonomiska politik uppställastats restriktionerattgenom
för denna: får visserligen inte göra vill, behöver åman som man men an-
dra sidan inte befara andra kommer de vill.att göraatt som

Det andra den tillhörsättet är organisation får inflytandeatt översom en
dess beslut, samtidigt andra får inflytande exempelvisöversom ens egen
miljöpolitik politik.och ekonomiska Gemensamt beslutsfattande i en
internationell organisation EU kan "offensivt" inslag iettsom ses som

politiken.den nationella Den politiska makten i består tvåstaten av
komponenter, nämligen den självständighet makten sig själv,över au-
tonomi har och dessutom det inflytandestat den kansom utövaen som

Överstatlighetenandra.över innebär förpliktat sig sigatt staterna rättaatt
efter sådana beslutäven i.de inte för del instämmer Somsom egen en

kompensation för denna överlåtelse beslutsbefogenheter får nationen påav
olika delta i detsätt beslutsfattandet fåroch därigenomgemensamma ett
inflytande helheten.över

Diskussionen kan tillöversättas "suveränitetskalkyl" innebären som
den totala nationella makten betraktasatt makten översom summan av

sig själv och inflytandet andra. Enöver kan i princip byta viss for-stat
mell självständighet inflytande förlora i total makt,mot utan att men
dock ofta till priset ökat avstånd för medborgarna till beslutsfattandetav
och risk för byråkrati.onödig Integration omvandlingär politisk maktav

förutsätteroch perspektivskifte, från ensidig bevakningett denen av na-
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påfokuseringtillsjälv"sig"maktensjälvständigheten övertionella en
detocksåperspektivet innebär attmakt. Detpolitiskatotalanationens nya

finnssituationensjälvständiga storformellttill den eni motsats -- inflytandegrader medsjälvständighetsnivåer ochkombinationermängd av
infly-ochsjälvständighetkombinationVilkenmakt.likvärdig total av
inomintemationaliseringengradi högberorlämpligtande ärsom

politikområden.olika
vertikalanedan. DessdiagrammetmedillustreraskanResonemanget

mel-varieravilken kansjälvständigheten,nationellanivån på denaxel är
politiskaaxel nationenshorisontellavärden. Desslåga och högalan avser

totalaDenlitet ellervilket kan stort.omgivningen,inflytande över vara
fram-ochaxlarbådadessavärdenakombinationmakten avsom enses

i diagrammet.positioneri formträder av
figurativt illustrera ettdiagrammet sätt attärpåpekas ettbörDet att

naturligtvis såsigdetförhåller attverklighetenIkomplicerat resonemang.
där-detochexaktaallsinte attinflytande ärochsjälvständighetpåmåtten

möjliga lägen.olikaavbildaexaktmöjligtför knappast attär

StortLitet
inflytande

inflytankpolitiskasjâivstiiñghet ochNttionem2.1Figur
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Omständigheten det finns mängd likvärdiga positioneratt denstoren ur
totala maktens synpunkt, vi kan dragör kurva i diagrammet A,att en

B vilken skildrar oförändrad total maktnivå en s.k. indifferens-resp. en
kurva. Tanken hur vi förflyttarär efter kurvanatt i dia-oavsett oss

har vi likvärdig makt. I ytterlighetsfallet hargrammet hög själv-ena man
ständighet och litet inflytande och i den andra ytterligheten har lågman
självständighet och inflytande.stort

En nation kan i diagrammet förlora del sin totala politiska makten av
antingen förlora självständighet få ökat politiskt infly-att utan attgenom
tande eller få minskat politiskt inflytande få kompensa-att utan attgenom
tion i ökad självständighet. Maktförlustema inträffar således skif-när man

från kurvnivåhögre i diagrammet till lägre. diagrammetI befin-tar en en
sig påexempelvis kurvan A högre maktposition kurvanän Bner en

gör.
På formellt plan kan densägas svenska hittillsett har haftatt staten

hög självständighet sitt konstitutionella oberoende andragenom staterav
inflytande EG. Positionen kanöver i drag till lägeutan i1grova anges

diagrammet. I praktiken har emellertid Sveriges beroende omgivningenav
ökat starkt inom speciella politikområden, intill den punkt där frågan kan
ställas huruvida det exempelvis meningsfulltär tala "svenskatt om en
ekonomi". Tolkat i diagrammets språk påståkan intemationalise-attman
ringen medfört Sveriges verkliga självständighet har sjunkit. Omatt vi
för enkelhetens skull samtidigt nationens faktiska inflytandeantar att över
omgivningen inte har ökat, har intemationaliseringennämnvärt inneburit

Sveriges maktställning försvagats, kanske till positionatt 2 i diagram-
Ett svenskt EU-medlemskap innebär Sverige överför vissa be-met. att

slutsbefogenheter till EG, samtidigt kompensationen i ökatsom euro-
peiskt inflytande kan så Sveriges totala makt ökar, i bästastor attvara
fall till position något3 eller läge kurva A.annat

Ju starkare organisation, desto vinna på tillhöra den. Baraatt attmer en
stark organisation kan erbjuda handlingsmöjligheter värda försöka på-att
verka. Bara stark organisation kan begränsa medlemsstaternas hand-en
lingsfrihet sådani grad varje medlems handlingsfrihet ökar. starkareJuatt
organisation, desto handlingsutrymme finns förlora ochattmer att-vinna.

Diskussionen har hittills förts maktproblemet enhetligt isom om var
olikade samhällssektorerna. Så naturligtvis inte fallet,är internatio-utan

naliseringen har mycket olika karaktär beroende på frågavilken det gäller.
framhållitsSom det uppenbartär exempelvis ekonomi- och miljöom-att

rådena i Sverige påfallandehar hög grad internationalisering. Menen av
det finns sektorer där intemationaliseringenäven mindre framträdandeär
eller marginell betydelse, i jordbruksnäringen och i den socialat.ex.av
sektorn. I själva verket kan betrakta det första fallet områdendeman som
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förstärka denförutsättningarnaintegration har depolitisk största attdär en
inflytande därpolitiskttillkommereftersom detnationella makten, ett
det fal-i praktiken.förlorat detta Iutsträckningitidigare stor senareman

utrikes-nationelltkontrolleratstidigaredelar detkanlet däremot somav
ställning för nationalstaten.politiskförsvagadinnebäraochpolitiseras en

på politisk inte-mycket vinnaharintemationaliserade sektorerI attstaten
områden vilkainflytande inom ännukan förloragration, medan staten

EU-medlemskap.vidskulle bli detvilkaintemationaliserade ettär men
sarnhälls-intemationaliseringenfrämjareuropeiskaDen avscenennya

dyna-ihop. Dennasamhällenaeuropeiskade växerproblemen attgenom
hög fak-utgångsläget hariområden därinnebära dekanmik statenatt en

i framtiden.ändra karaktärsjälvständighet kan kommatisk att
natio-minskar detsamhällsproblemviktigaInternationaliseringen av

åter-försökasåledes börFråganhandlingsutrymmet. ärnella manom
detförlusteneller kompenseradel dettaerövra utrymme genomaven av

intemationalise-minskaförsökEU. Ettintegration i formpolitisk attav
inomvälfärdsutvecklingensvenskaför denkonsekvenserringen har stora

områden förmångainomförmodligen alltförpolitikområden,olika stora
har visatshandlingslinje. Ovanframkomlig politiskskalldetatt vara en

maktennationelladenutvecklamöjligtprincipielltdet är att genomatt
hurviktigt studeradärföranalysled detintegration. I är attpolitisk nästa

mån desslegitimerad, i vaddemokratisktuppbyggd ochi praktikenEU är
lösa deeffektivtägnadeoch insatser ärfunktionssätt att gemensamma

medlems-mindreinflytandehurochsamhällsproblemen i Europa stort en
inom EU.skulle kunnaSverige utövastat som

europeisk in-deltagande isvensktvärderingmedborgarnasVid ett enav
"medinflytandemellan övernationella Vägvaletdetspelartegration
betydelsefull roll. Ommindre"kontroll"självständig överochmycket" en

därsamarbeteför politisktformtroligt EU ärkan göra att en re-enman
inflytandeökat översuveränitet kompenserasformellducerad ett euro-av

På"Ja".förså rationellt röstabeslutsfattande,peiskt argument attettges
blipå kommerolikahur Sverige sättkan visas attformella planetdet re-

inflytandetreellamedlemskap. Detvidi EU-systemet ett sompresenterat
handlautsträckningemellertid ikommerkan attSverige utöva stor om

Europasfråga visionertill ikan Europalandetdet bidrag omomgesom
ochinsatsertill europeiskaidéerkonkretautveckling,samlade omom

förhandlingssys-europeiskadeallianser islagkraftigaförmågan bildaatt
till EU i höganslutningSverigesavseendet handlardetItemen. senare

självförtroende.vårt nationellagrad om
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2.2 EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser

Sammanfattning: dettaI avsnitt beskrivs de insti-gemensamma
tutionema inom EU, deras sammansättning och viktigare uppgif-

Kommissionen och domstolen ämbetsmänärter. sammansatta av
rådetmedan och parlamentet frånpolitikerär med-sammansatta av

lemsstatema. Rådet består för medlemsstaternasrepresentanterav
regeringar. Parlamentets ledamöter tillsätts direkta val igenom
medlemsstaterna. Vidare redogörs för beslutsprocessen inom EU.
Grundläggande kännetecken kommissionens uteslutande initia-är
tiv- och förslagsrätt rådets beslutande roll. Parlamentet harsamt
främst rådgivande och kontrollerande funktioner, dess infly-men
tande har stärkts Maastrichtfördraget. frågorvissaI hargenom par-
lamentet formell Domstolen högsta uttolkarevetorätt. ochären
tillämpare EG-rätten. redovisas ocksåHär vissa allmänna rätts-av
principer präglar verksamheten såsominom legalitets-,EU,som
solidaritets- och icke-dislcrimineringsprincipema. genomgångEn

medlemsstaternas representation i de insti-av gemensamma
tutionerna visar de mindre påmarkant deatt störrestaterna gynnas
medlemsstatemas bekostnad. Slutligen redogörs för pågåendeden
debatten institutionella reformer.om

Uppbyggnaden EG/EU regleras i de grundläggande fördragen:treav
Parisfördraget 1951 Europeiska stålgemenskapen;kol- och Rom-om
fördraget 1957 Europeiska ekonomiska gemenskapen; Euratom-om
fördraget l957 fredligt utnyttjande atomenergin. Andra viktigaom av
fördrag Europeiska Enhetsakten 1986 revisionär: Paris- ochom av
Romfördragen Maastrichtfördraget 1992 Europeiskasamtm.m.; om
unionen.

EU:s institutioner

viktigasteEU:s institutioner råd, rådetEuropeiska ellerär: unionens som
det också benämns, EG:s främsta lagstiftande och bestårär deorgan av
tolv ländernas utrikes- eller fackrninistrar. för-Kommissionen detutgör
slagsställande, utredande, verkställande och övervakande harorganet, men
också vissa norrngivande uppgifter. Europaparlamentet direktvalt ochär
har ställningen rådgivande, kontrollerande och i vissa fall med-ettsom
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EG-fördragen ochuttolkarehögstaDomstolenbeslutande är avorgan.
lagstiftning.gemenskapens

årgrund 1974.på informellrådet, tillkomEuropeiskaEU:s toppmöte,
formell IfickEnhetsaktensamband med toppmöteti status.Först en

rådetEuropeiskaytterligare.preciseratsdess rollharMaastrichtfördraget
rådet och enligtfrågor egenskapiviktigaformellt i särskiltbeslutar av

påinriktatsärskiltockså detta ärregler. DetRomfördragets är organ som
rättsligt bin-fattarfrågor, det intelångsiktigaövergripande och även om

avseenden.beslut i dessadande
medrådgivandesociala kommitténoch ärEkonomiska ett repre-organ

konsumentintressen,ochproducent-arbetsmarknadensför parter,sentanter
Maastrichtfördraget inrättadesmedlemsländerna. Genomijordbruk m.m.

förmedRegionala kommittén,rådgivande representanterett nytt organ,
medlemsstaterna.ioch regionerkommuner

rådet,Bryssel finnsspridda. Igeografisktinstitutionernaolika ärDe
ochinstitutionernaolikadeinommånga arbetsgrupperkommissionen,

revisionsrättendomstolen,bl.a.finnsLuxemburgutskott. Iparlamentets
parlamentetsslutligen,Strasbourg, ägersekretariat. Ioch parlamentets

kommis-förläggssessionerordinarieparlamentetsUndersessioner rum.
ochBrysselkansli iRådet harockså Strasbourg.till ettsionens möten

rådetEuropeiskaLuxemburg.ochBrysselsärskilt isammanträder sam-
med-varjeordförandelandet. Iaktuellanågonstans i detvanligenmanträder

huvudstaden.iEU-kontorfinnslemsstat ett
engelska,språk danska,officiellt nioanvändsarbeteinternaI EU:s -

ochspanskaportugisiska,nederländska,italienska,grekiska,franska,
praktikenspråken, ipå niodepublicerasofficiellaAllatyska. texter men

har be-arbetsspråk. Detfungeraengelskanfranskan ochtenderar att som
år.varjetextsidormiljonräknats EU översätteratt en

Kommissionen

verkställande rollenochinitiativtagandeden viktigasteKommissionen har
verk-rättsakter,förslag tilllämnauppgifterDess äri EU-systemet. att

fördragensövervakabestämmelser,EG-fördragensrådets beslut ochställa
förhandlabudget,förvalta EU:sefterlevnad,reglemasoch de gemensamma

förvaltningsfrågorochkonkurrens-besluta i etcföreträda EUoch samt
mål i EU.utvecklingenfrämjaallmäntoch mot gemensamma

begränsadioch kan,befogenheterlångtgående ut-Kommissionen har
stödrådet medrättsakterslagsutfärdasträckning, avsomsamma

i EG:sfrån rådet. "Rättsakt"delegationgrundvalRomfördraget eller av
fördra-grundläggandetill deföljdlagstiftningterminologi kan sägas vara

ställning inomkommissionensförstärksMaastrichtfördragetGenomgen.
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initia-frågaidenområdenainrikespolitiskaoch attutrikes-de omgenom
medlemsstaterna.medjämställsutsträckningiyttranderättochtiv- stor

femårsperioderförbestår ledamöter17Kommissionen utses avsomav
Europaparlamentet.godkännandeeftersamförstånd, ochiregeringarna av

från varje med-kommissionärminstfinnasdet skallHuvudregeln är att en
ochSpanienItalien,Frankrike,Tyskland,ländernaDelemsstat. stora

leda-sinsjuövrigaochtvå ledamöterf.n. staterharStorbritannien var
såökatharpolitikerinslaget attvaritharTendensen numeraatt avmot.

ochregeringarnationellabakgrund iharkommissionärerallanästan en
ytterligareochpresidentkommissionenstillledamotparlament. En utses

vicepresidenter.tillkommissionärertvå utses
tjänstemänmedkabinettharkommissionärVarje somett eget gruppen
kabinettschef.ledskabinettDessasjälvvederbörande utsett. enav

s.k.eller flerainompolitikenföransvariga ettKommissionärerna är ge-
gemenskaps-förGDgeneraldirektoraten23neraldirektorat. De ansvarar

enheterViktigaområden. ärangränsandeellerpolitiken inom ettett par
frågor, GD IV:industriellaochmarknadeninreDenexempelvis GD III:

Regionalpolitik.GD XVI:Jordbruksfrågor ochVI:GDKonkurrens,
nå-påfördeladeanställda,450ochmellan 150hakanGeneraldirektoraten
påpersonalstyrkadockharGD VI,enheten,Dendirektorat. största engra

jord-regleringomfattandepå EGzsberorvilket1.000inemot avpersoner,
skallochtjänstemäninternationellaanställdaAlla ärbrukspolitiken.

karriärsinofta helaintressen. Deöverordnade görutifrån EU:sverka
tjänstemänkvalificeradepersonal:fyrafinnsDetEG/EU.inom avgrupper
från kom-initiativolikaochförfattningstexterformulerauppgiftmed att

kon-kvalificerade tjänstemännen,underställda detjänstemänmissionen,
sker ikommissionentillRekryteringenservicepersonal.torspersonal och

medlemmarNyauttagningsprocedurer.särskildakonkurrensöppen genom
kommissioneninomtill vissa tjänsterförturinträdetvidharEUi getts

därför fleraharmedlemblivitNärEG-institutioner.övriga statoch nyen
medlemslandet.från detbesattshundra tjänster nyapersonerav

generaldirektoratenkommissionen ochitjänstemannapostemahögaDe
medlemsstaterna.mellanspridningentillhänsynstagandefördelas med

deförhållande tillisjälvständigastå formelltskallKommissionärerna na-
vidtagitåtgärder deförimmunitetockså rättsligharintressena. Detionella

rekryteringenändå angelägnaRegeringarna attärtjänsten. avinom om
medlemsstater.allaske iskallkommissionärema

2.000Bryssel, ärianställda13.500totaltharKommissionen varavca
inomanställdatusentalnågotkommerTill dettaochtolkar översättare.

publikationstjänsten.inomnågra hundraochforskningsprogrammen
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Europeiska rådunionens

Den politiska viljan hos medlemsstaternas företrädare i rådet är avgörande
för utvecklingen den europeiska integrationen. Rådet den främstaav är
normgivande instansen inom EU och har till huvuduppgift beslutaatt om
politiska åtgärder och rättsakter på förslag kommissionen,om nya av
fastställa EU:s budget, samordna medlemsstaternas ekonomiska politik
och delegera beslutanderätt till kommissionen. I regel krävs rådet in-att
hämtar parlamentets synpunkter innan antas.rättsakt kanen

Rådet består tolv ledamöter, regeringsledamot från varjeav med-en
lemsland. Medlemmarna företräder sitt lands intressen. Rådets verksamhet
speglar därför bakomliggande nationella intressen, rådetäven skall taom
tillvara gemenskapsintresset. Rådet har inte fast sammansättning.en
Vilken regeringsföreträdare deltar beror på frågans karaktär. Därförsom
kan rådsmötena avlösa varandra, bestående utrikesministrarna, jord-av
bruksministrarna, miljöministrama En särställning intar rådsmötenaetc.
med utrikesministrama, General Aüfairs Council, där övergripandemer
frågor behandlas. Utrikesministrarna sammanträder vanligen två gånger

månad. Fackministrar frågormöts inomnär derasper sektorer skall avgö-
Av särskilt betydelse det s.k.ärstor Ecojin, dvs. rådetras. i sammansätt-

ning med ekonomi- och fmansministrarna. Totalt brukar 80-100 möten
årligen hållas i Bryssel eller Luxemburg. Vid sammanträdena deltar minst

ledamot kommissionen. Ordförandepostenen mellan länderna påav roterar
halvårsbas. Ordförandelandets utrikesminister tituleras rådspresident och
företräder EU i internationella sammanhang, i FN generalförsam-t.ex. :s
ling. Rådet sammankallas på initiativ ordföranden eller kommis-av om
sionen eller någon dess medlemmar begär det. Mötena inte offent-ärav
liga, kommissionärema får i regel delta.men

EU:s betecknastoppmöten Europeiska rådet beståroch respek-stats-av
tive regeringscheferna och kommissionens president. Kommissionens
president och seniora vicepresident deltarmest rösträtt. Europeiskautan
rådet sammanträder minst två gånger år.per

Allmänt gäller rådets protokoll från hittillsatt möten inte varit offent-
liga. Vid särskilda presskonferenser efter brukarmötena pressmeddelanden
på de officiella språken delas med uppgifter ärendenut behandlatsom som
och de beslut fattats.som

Rådet biträds sekretariat ledsett generalsekreterare.av Dettasom av en
sekretariat indelat i sjuär olika generaldirektorat: personal och administra-
tion; jordbruk och fiske; inre marknaden energi, konsumentfrågor,m.m.;
forskning, miljö och relationertransport; ochexterna utvecklingsarbete;
förhållandet till Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommit-
tén; ekonomiska, finansiella och sociala frågor. Antalet anställda uppgår
till 2.000ca personer.
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ministerrådetsCOREPERkommitté ärständigaDe representanternas
och harEU-ambassadörertolvbestår deochberedande staternasavorgan

inför beslut.meningarskiljaktigajämkauppgifttill att samman
den dag-underlättaskäl förpraktiskaår 1967tillkom attCOREPER av

Med hjälpregeringar.medlemsstaternasochEGmellankontakten avliga
tillförslagkommissionensCOREPERberederkommittéerhundraöver

tillsammansochveckavarje gör,sammanträderKommitténrådsbeslut.
rådsmötena.förföredragningslistanordförande,rådetsmed upp

Europaparlamentet

från med-parlamentarikerEuropaparlamentetbestodUrsprungligen av
valtparlamentetår 1979Sedan ärparlament.nationella ge-lemsstatemas

haskallledamöternakravmedlemsstaterna, attval idirekta utannom
indi-sinskall rösträttledamot utövaEnparlamenten.nationellai desäte
fråninstruktionerbundenfår inteochpersonligt t.ex.ochviduellt avvara

regering.sin
Dessfunktioner.kontrollerandeochrådgivandefrämstharParlamentet
medi ochland,tredjeavtal medvissagodkännabl.a.uppgifter är att

vissarådet,med utövabeslutfattaocksåMaastrichtfördraget gemensamt
kommissionenkontrollerabudgetenbeträffandebeslutsbefogenheter samt

misstroendevotum.möjlighet tillbl.a.genom
påpartigrupper"transnationella"utifrån tioskerparlamentetiArbetet

socialistiskafördelade;partiernanationella ärungefär 90 gruppendevilka
demokratiskaochLiberala155,Folkpartigruppeneuropeiska180,

offentligårligmil. hållerParlamentet28Gröna49, De engruppen
Påsessionen.undermånadentvå iveckorellersamlatochsession är en

hållakan detkommissionenrådet ellermedlemmar,dess ex-begäran avav
lämnarBryssel ochregel isammanträder iutskott18trasessioner. Dess

parlamentet. Ledamöternaiplenardebattemaförgrundbetänkanden som
föromkostnadernabetalarmedan EUrespektivesinaavlönas stater,av

3.600harParlamentetoch assistenter.sammanträden an-personerca
ställda.

heltEuropaparlamentetfungerar ettparlamentsbeteckningenTrots
ochlagstiftnings-saknarmotsvarigheter. Detnationellasinasätt änannat

roll i be-rådgivandeframträdandeställetiharbeskattningsrätt, enmen
misstro-möjlighetemellertidhar attParlamentet genomslutsprocessen.

parlamentetfattarNormaltkommissionen.helaendeomröstning avsätta
vidfall,vissaIavgivna t.ex.röster.majoritetabsolutbeslut med aven

majoritettredjedelstvåkrävsEU-budget,tillförslagförkastabeslut ettatt
avgivna röster.av

positioner.sinaframflyttadeparlamentetmedfördeEnhetsakten att
fattadedetinnanyttrandeparlamentetsrådet inhämtabarabehövdeTidigare
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sitt beslut. Nyordningen innebar parlamentet ocksåatt kom in i besluts-
gång ytterligare sedan rådetprocessen tagiten sin "gemensamma ständ-

punkt", eftersom rådet i vissa fall blev skyldigt fatta beslutatt samar-
bete med parlamentet".

I Maastrichtfördraget också parlamentet förstärkt inflytandegavs ett ge-
bl.a. medbeslutanderätt i vissa frågornom regleren den inretypenav om

marknaden. Det innebar skärpning samarbetsförfarandet, eftersomen av
parlamentet får möjlighet avslå rådets "gemensammaatt ståndpunkt" eller
inleda förhandlingsprocess förändringar i förslaget rådet.en medom
Parlamentet skall också godkänna förändringar i regelverket för struktur-
fonderna, godkänna medlemsstater godkänna ordförande och le-nya samt
damöter i kommissionen. Parlamentets kontrollmöjligheter har ökat ge-

det får tillsätta särskildatt EG-ombudsman.nom Till denne kan med-en
borgare i medlemsland vändaett sig vid brister i myndighetsutövningen
hos gemenskapsinstitution eller gemenskapsorgan. Ombudsmannenen ett
skall självständig och årliga till parlamentet.vara Vidarerapporteravge
får EU-medborgama klagorätt till parlamentet parlamentet utfråg-samt en
ningsrätt kommissionen.gentemot

EG-dontrtølen

Domstolen tillkom 1952 och högsta instansär för EG-rätten. Dess upp-
gifter tolkaär och tillämpa EU:satt fördrag och regelsystem, lämna bin-
dande förhandsbesked till nationella domstolar, döma i vissa tvister mellan
EU och medlemsländerna, döma i tvister mellan medlemsländerna och
döma i tvister mellan EU och medborgarna. Större delen EG-rätten till-av
ämpas emellertid de nationella domstolarna.av

Domstolen har 13 domare och ungefär 900 anställda. Fördragen innehål-
ler inga bestämmelser domarnas nationalitet, minst domareom men en
kommer från varje medlemsstat. Domarna dock inte företrädareär för de
nationella intressena. De för period årutses vid särskildaen om sex rege-
ringskonferenser. De biträds generaladvokater med uppgiftav sex att opar-
tiskt och oavhängigt motiverat förslag tillett avgörande i målen.avge
Domstolen uttalar sig endast samstämmigt. Någon avvikande mening re-
dovisas inte.

Domstolen grundar sin verksamhet dels på den primära EG-rätten som
framför allt fördragstextema,utgörs dels på den sekundära EG-rättenav

består de rättsakter EG:s institutioner beslutatsom skallav gällasom
inom gemenskapen, domstolens domar och den rättspraxisegna som
domstolen utvecklat. EG:s samlade, uppnådda regelverk, in-gemensamt
klusive domstolens avgöranden och internationella avtal, brukar med ett
franskt uttryck kallas l acquis dvs.communautaire det gemenskapensom
har uppnått. Domstolens utslag sker efter omröstning bland domarna,



53ochjimktionssärtstrukturEU:s1994:12SOU

medlemmarflerexpansionEG:shemliga.överläggningarna ärmen -
kraftighaftdomstolenockså medförtharuppgifterökade attoch en-

därför inrät-harinstansförstaorganisation. Enochärendevolymitillväxt
ärendenvissakonkurrensärenden,bl.a.behandlauppgift sommed atttats

behandlarDomstolenpersonalärenden.ochstålgemenskapenochKol-rör
EG-domstolentillöverklagasdomslut kanmål. instansensFörstaövriga

do-ungefär 300sammanlagtår avkunnasrättsfrågor. Varjeangårsåvitt
första instansen.i den100domstolen och200 ivaravmar,

internationellbetecknasEGkunde1957tillkomstVid sin or-ensom
fickRomfördragetlogisktdärförDetsärdrag. attmed vissaganisation var

särskilt intresse ärAvkonstitution. attoch intefördragkaraktären avav
praktiken komidenenhet ochöverstatlig attskapadesdomstolen ensom

riktning.konstitutionellifördragetomvandlaårenöveratt
federativiEG-rättenutvecklabidragit tillhakan attDomstolen sägas

framförföreträdehaEG-rättenmeningendenriktning, i att ansesnumera
tillEG-rättenkompetenssfär ochEG:s attinomnationella rättenden

någravidtas sär-behöverdettillämpligdirektdel attövervägande utanär
ochrättighetertillupphovkanDenmedlemsstatema.åtgärder iskilda ge

därmedoch harjuridiskaochfysiskaenskildaförskyldigheter personer
juridiskaochBåde enskildamedlemsstaterna.effekt i personerdirekts.k.

domsto-nationellainförreglerEG-rättensdirektsigåberopadärförkan
inhemska rät-denbeaktabarahar intemyndigheter. Dessa attoch egnalar

EG-rätt.också tillämpaattutanten

EUiBeslutsprocessen

kommissionenmedsamspelministerrådet, oftast ifattasi EUBesluten av
antagandefrågaIparlamentet.hörandeefter gene-vanligen avoch omav

beslutsproce-olikatalabeslut brukarliknandeochrättsakterrella omman
durer.

kommissio-frånpå förslagrådetfattasbeslutGrundmodellen är att av
sedantillämpatsharförfarandeparlamentet. Dettahörandeefteroch avnen

tillställabeslutarkommissionen attSamtidigttillkom.gemenskapen som
Rådetparlamentet.informellt tillförslagetöverlämnasförslagrådet ett
sittrådet börjarvarefteryttrande,åtgärd parlamentetsförsta ar-begär som

förslaget.medbete
parlamentetsamarbetsprocedurinfördesEnhetsaktenGenom som geren

innehåller dessutom ettMaastrichtfördragetinflytande.något störreett
påbyggnadvilkenmedbeslutandeproceduren, ärförfarande, sam-ennytt

i vissareell vetorättparlamentetvilkenocharbetsproceduren av-enger
seenden.

artikel 189enligträttsakterfem olikautfärdaEG kan typer av
och till-bindandeomedelbartdelartill allaörordningar ärRomfördraget. F
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ämpliga i varje medlemsstat. Direktiv bindande förär medlemsstaterna be-
träffande resultat och tidsfrist. Staterna själva huravgör resultatet skall
uppnås. Ett direktiv skall angiven dag införlivatsenast i den natio-vara
nella lagstiftningen. Beslut bindande förär den det berör och blir gäl-part
lande delgivning. Rekommendationer och yttrandengenom inte bin-är
dande. Resolutioner saknar rättsligt bindande verkan. Utöver dessa grund-

rättsakter förekommertyper ytterligare varianter.av
Kommissionen skall rådet förslag till beslut och tillhandahållage ett

beslutsunderlag. Rådet får, i de fall beslut skall fattas på förslag från
kommissionen, inte frångå kommissionens förslag änannat ettgenom
enhälligt beslut. Kommissionen kan ändra eller återta förslaget under hela
beslutsprocessen. Beredning kommissionens ärenden sker inomav gene-
raldirektoraten och kabinetten, också i speciella Detmen expertgrupper.
handlar tusentals ärenden varje år, flera hundra leder framom tillvarav ny
lagstiftning. Ofta remitteras ärenden för synpunkter till den rådgivande
Ekonomiska och sociala kommittén. När förslagen okontrover-anses vara
siella kan besluten fattas förslaget till beslut cirkuleraratt mellangenom
kommissionärema och signeras dem. Kontroversiella ärenden utgörav en
mindre del ärendemängden och hanteras aktivt i kabinetten ochav mer
kommissionen. Sammanträden äger varje vecka och slutna.ärrum

rådetNär delegerar befogenheter till kommissionen, föreskrivs att
kommissionen skall framlägga sina förslag åtgärdertill för kommittéen

består för medlemsstaterna medrepresentanter kommissions-som av en
tjänsteman ordförande. Det finns ymnig flora sådana kommit-som en av
téer, vilka slag: rådgivande,är förvaltandetre respektive föreskrivande.av
Vilket slag kommitté tillsätts beror på vilken grad inflytandeav som av

medlemsstaterna vill försäkra sig När kommitténssom ställning ärom,
rådgivande har kommissionen, efter ha inhämtat kommitténsatt yttrande,

beslutanderätt.suverän förvaltandeDe och föreskrivande har det gemen-
kommittén inte biträdersamt att kommissionens förslag skall rådetom

underrättas och möjlighet besluta frågan.iattges
Kommissionen måltavla förär omfattande verksamhet från olikaen

lobbygrupper. Antalet lobbyister har uppskattats till 10.000ca personer,
vilka företräder ungefär 3.000 olika organisationer. Här finns riken prov-
karta på europeiska intressen såsom företag, jordbrukarsammanslutningar,
fackliga organisationer, städer och regioner.

Ikraftträdandet Enhetsakten innebar rådet fick ökade möjligheterattav
frångå enhällighetsprincipen,att i synnerhet i frågor gällde genomfö-som

randet inre marknaden och fatta beslut med kvalificeradattav majoritet.
Enligt Maastrichtfördraget skall tillämpningen majoritetsbeslut i rådetav
utvidgas och bli huvudregeln, bortsett från bl.a. jordbrukspolitik, skatte-
politik, utrikespolitik, gränskontroll, industripolitik och kulturfrågor.

I tabellen nedan finns översiktlig förteckning beslutsreglernaöver ien
rådet och parlamentet inom olika sakornråden.
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rått palanentetrespektivebesluismgleriEU:s2.1Tabell

ParlamentetSakområde Rådet
MedBMajMarknadenInre

SamA/SamBMajKonkurrensfrågor
SamREnhSkatter

MajhandelspolitikGem -
SamREnhGränskontroll
SamRMajJordbrukspolitik
InfoMajEMU

MedBEnhKultur
MedBMajFolkhälsa
MedBMajKonsumentskydd

SamA/MedBMajnätverkTranseuro
SamREnhIndustripolitik

Godk/San1AEnh/MajsamordningEkon/soc
SamR/MedB/SamAEnh/MajForskning/tekn utv

SamA/MedBEnh/MajMiljöfrågor
SamAMajUtvecklingsbistånd

SamA/MedBEnh/MajfrågorSociala
SarnA/MedBMajUtbildning

EnhenhällighetMaj ellermajoritetkvalificeradmedBeslutsfattande
området.huvudregel inomsom

samråd SamR,Info,informationtillha samar-kan rättParlamentet
artikelenligtmedbeslutandeSamA,1890artikelenligtbetsprocedur

Godk.godkännandeMedB, eller189b

särskild samarbets-påpekats,tidigareinfördes,EnhetsaktenI ensom
ske-inleds i detProcedurenEuropaparlamentet.rådet ochmellanprocedur
harParlamentetbeslut.kunde fattadå rådet tidigarebeslutsprocessende av

inled-innebärochhar fleraProcedurengång.inledningsvis hörts stegen
kvali-medståndpunkts.k.rådet skallningsvis anta gemensamatt en

tillsammansparlamentskall delgesståndpunktmajoritet. Dennañcerad
Därefterskäl.kommissionensrådets ochredogörelse förutförligmed en

månader.tidsfristhar parlamentet treomen
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Lobbyverksamhet
Sonderingaril l l medlemsländerna

4/7 ochutanförEG

Initiativmonopol
Förslagz//:r Europa-EUROSOC parlamentet/
x Förhand-

°°REPER
I

"CommonPosition"
Tidsfrist
3månader Europaparlamentet i

Konsultationer/Beslut

A Utan ändring B Nej C Förslagtill ändringkan medantas kan enhälligtantas ikvalificeradmajoritet rådetavrådetav
Ä Tid fri

Kan medantas -kvalificeradmajoritet
rådet°av

slutgiltigt beslut

Beslutpubliceras"Ofñciali Joumal"

övervakarimplementering

Beivraravtalsbrott

Avvikelse ärhån kommissionensförslag enbartmöjlig rådetsbeslutär enhälligtom

Figur 2.2 Beslutsprocessm i EU eiiigt sanabetsprocedum

Källa: Lindahl, Rutger, 1993. "Från Paris till Maastricht" i Bernitz, Ulf fl.,m
Vad betyder EG En lärobok den europeiska gemenskapen. Stockholm:om
SNS förlag, 65.s.
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Yttrar sig inte parlamentet inom fristen eller godtar det den gemensamma
ståndpunkten, beslutar rådet i enlighet med denna. Inom fristen kan
parlamentet med absolut majoritet sina ledamöter föreslå ändringar iav
rådets ståndpunkt, alternativt avvisa den. Kommissionengemensamma
skall inom månad på sittöverväga förslag förnytt sedan lägga framen att
det i oförändrat eller skick för rådet. dettanytt I skede kan rådet med
kvalificerad majoritet kommissionens slutligaanta förslag eller enhälligt
fatta något beslut.annat

Genom Maastrichtfördraget tillkom tämligen kompliceratett nytt, men
förfarande mångamed medbeslutandeprøceduren,turer, där parlamentets in-
flytande väsentligt stärks jämfört med det beskrivna samarbetsförfa-ovan
randet. Denna procedur omfattar exempelvis frågor rörande inre markna-
den, kultur, konsumentskydd och folkhälsa jfr tabell 2.1. Förstärkningen

parlamentets inflytande består framför allt i parlamentet fåttav att en re-
ell, självständig vetorätt.

Efter ha inhämtat parlamentets åsiktatt kommissionens förslag,om
fattar rådet beslut ståndpunkt med kvalificerad majoritet.om en gemensam
Därefter underställs beslutet parlamentet, vilket kan godkänna det inom tre
månader. Om ståndpunkten inte behandlats inom tidsfristen den haanses
parlamentets godkännande rådetoch förslaget med sinantar gemensamma
ståndpunkt.

Om parlamentet med absolut majoritet dess ledamöter tillkänna-en av
den avslå förslaget,ämnar förlängsatt tidsfristen till fem månader.ger

Rådet dåkan vända sig till förlikningskommitté, liksom fallet medären
parlamentet föreslagna ändringar vilka har godtagits rådet.av av

Därefter kan parlamentet, med absolut majoritet, antingen bekräfta sitt
förslag, vilket innebär förslaget faller eller föreslå förändringaratt i försla-

Kommissionen skall beredas tillfälleget. sig ändringarna.överatt yttra
Rådet kan därefter med kvalificerad majoritet godta förslaget ändring-om

Om kommissionen har utlåtandenegativtarna. avgett ändringarnaett om
krävs enhällighet rådet.i Om rådet inte ändringarna sarnrnankal-accepterar
las förlikningskommittén på Efter det kommittén uppnåttnytt. enig-att
het måste absolut majoritettext parlamentetom kva-en ny en samtav en
lificerad majoritet rådet förslaget, faller det.anta Om kommitténav annars
inte lyckas skapa enighet kring förslag förslagetett intenytt anses som

såvida inte rådet med kvalificeradantaget, majoritet inom veckor eftersex
det kommitténs långaveckor tidsfristatt löpt bekräftar den stånd-sex ut,
punkt hade innan förlikningsprocessen påbörjades, eventuelltman med
parlamentets ändringsförslag. sådantI fall förslaget, såvida inteantas par-
lamentet inom veckor från rådets bekräftelse, med absolut majoritetsex
förkastar förslaget. sådantI fall betraktas förslaget avslaget.som
Godkännande innebär parlamentet med absolutatt majoritet måste god-
känna förslaget.
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Beslutsflödet

StålvantCarl-Einar beskriver i sin till den samhällsekono-expertuppsats
medfördekonsekvensutredningen hur Enhetsakten uppstramningrniska en

beslutsprocess. frånförflyter förslag till genomfö-EG:s Den tid somav
många år kännetecknades beslutsproces-förkortas. Underrande har kunnat

årslånga långbänkar.vilade i Om beslutsfattandet i slu-ärendenattsen av
så harjämförs med situationen decennium tidigare ti-1980-talet etttet av

rådetfrån till beslut i halve-kommissionens presentation förslagden av
konsultation med parlamentet.genomsnittliga tiden förliksom denrats,

två läsningar i parlamentetden inre marknaden kräverFörslagen rörsom
år.rådet. genomsnitttvå i Hela i 1.5och behandlingar tarprocessen

rådets direktiv och förord-tilläggsförslag till förslag tillParlamentets
genomslagskraft. de 2.374 tillägg tillfått betydande Avningar har en

årenunder 1987-91beslutade i första läsningenrättsakter parlamentetsom
tillgodosågsaccepterades och ikommissionen. 45%accepterades 60% av

föreslog parlamentetståndpunkt. andra läsningenrådets I yt-gemensamma
kommissionen och 27%48% godtogsterligare 716 tillägg an-avvarav

rådsbeslutet.i det slutligatogs
fallsiffran 96rådet majoritetsbeslut i 34 fall, 1988fattades 1987I var

indirektfall. flesta avgöranden skeroch 1989 69 De sätt attett genom
frånfrånvaro invändningarstyrkefördelningen och iordföranden avläser av

uppfyllda".för beslutbeslutas "att förutsättningarde närvarande är

rättsprinciperAllmänna

in-fördragen finns antal allmänna rättsprincipergrundläggandedeI ett
skrivna. principer utvecklats rättspraxisTill del har dessa genom aven

olika medlemsstater.under inflytande iEG-domstolen rättssystemenav
särskiltgrundläggande spelregler detPrincipema kan EU:s närses som

och medlems-och relationerna mellan EUgäller kompetensfördelningen
rättsubjekt.mellan och enskiltliksom EGstaterna,

återfinns Maastrichtfördraget.i Romfördraget och iLegalitetsprincipen
handla inom för de"Varje institution skallRomfördraget stadgar att ramen

fördrag". Innebördenbefogenheter den tilldelats detta är attsom genom
positiv befo-handla endast de hargemenskapens institutioner kan när en

syftarsåledes inte rättsaktfördragen. räckergenhet för detta i Det att en
mål traktater-något eller inomuppfylla gemenskapernastill att rymsav

emellertid oftatillämpningsområde. praktiken förekommerallmänna Inas
hållna.allmäntbemyndiganden vidsträckta ochfördragens äratt

mån EG-domstolens tillämpningi vissprincip balanserasDenna avav
s.k. im-underförstådda eller förutsätta befogenheter. Dessaprincipen om
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plied innebär fördragen inte någonuttryckligenävenattpowers om ger
EU-institution befogenhet så måsteviss institutionerna ändå haen anses

befogenheterde nödvändiga för utföra de uppgifter fördra-är attsom som
anförtror dem.gen

Solidaritetsprincipen för folkrättsliguttryck allmänär regelett en om
varje fördrag skall uppfyllas i god med de bästaoch ansträngningar,att tro

vilken gäller utanför EG/EU:s fördrag. RomfördragetI finnsäven sär-en
skild regel i artikel 5 med innebörd. Medlemsstaterna förplik-ärsamma

"avhålla från åtgärdertade sig alla fördragets målkan äventyraatt attsom
förverkligas".

Likabehandlingsprincipen innebär varje form diskriminering påatt av
grund nationalitet förbjuden. organisationer och företagPersoner,ärav
från medlemsstater skall behandlas påandra de inhemskasättsamma som

Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter enligt EG-domsto-är
lens rättspraxis integrerad del gemenskapsrätten. gemenskaps-Deten av
rättsliga fri- och rättighetsskyddets omfattning bestäms i sin delstur av

på områdetden tradition kan för medlemssta-sägassom vara gemensam
finnsoch i deras grundlagar, dels internationella konventio-terna som av

medlemsstaterna medverkat särskilttill, Europakonventionenner som om
för de mänskliga rättigheterna grundläggande friheternaskydd och de och

den rättspraxis utvecklats domstolen i Strasbourg.som av
kärna förutsebarhet i lagstiftning ochRättssäkerhetsprincipens är rätts-

kan fleratillämpning. Ur allmänt rättssäkerhetsbegrepp andra principerett
tillämpas EG-domstolen härledas: principen förskydd välför-som av om

värvade rättigheter och berättigade förväntningar, liksom det principiella
förbudet lagstiftningretroaktiv och rättstillämpning.mot

innebär de medelProportionalitetsprincipen används institu-att som av
uppnå målet måste rådationerna skall nödvändiga för och detattvara pro-

målportionalitet mellan och medel.
dömas ohörd och till harRätten inte försvar utvecklats särskilträttenatt

måli kommissionens kontrollverksamhet inom föravsettsom ramen
konkurrensrättsligaEG:s regler.

åtgärder påSubsidiaritetsprincipen innebär inte skall vidtas högreatt
beslutsnivå nödvändigt. Principens tillämpning analyseras utförligtän se-

i framställningen.nare

Medlemsstaternas representation i EU

De nuvarande tolv medlemsstaterna i har skillnader i befolk-EU stora
ningsstorlek. invånare,Störst Tyskland med 80 miljoner minstär över är

Tyskland,Luxemburg med invånare.400.000 De fem största staterna
Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien har tillsammans ungefär
fem sjättedelar befolkning. skillnadernaEU:s De ekonomiska mellanav
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påockså fråga storleken ochländerna betydande, i BNPär t.ex. om om
med de fyraindustriell utveckling. utvidgning EU EFTA-statemaEn av

Österrike innebär klar förstärkningSverige ochFinland, Norge, en av
mindre stater.gruppen

efter vilka prin-intresse studeradenna bakgrund detMot är stort attav
representerade i I aktuellEU-systemet.ciper medlemsstaterna är ensom

Belgien citerasEG-medlemskapets konsekvenser förutvärdering enav
brittiske kommissionären Christopherden förreformulering av

Tugendhat:

nedkämpade de-små länder bliför och relativt närödetDet är attsvaga
få trampade de-sina intressengrannländer krigar och närattstoraras

efterföljande för-upp...Skönheten i Schumanplanen ochgörras grannar
för jämlikhetgarantierlyfte fram möjlighetenslag deatt somavvar

till europeiskti tidigare försökkunnat drömmainte sam-omman ens
arbete.

de första, harPaul-Henri Spaakbelgiska politiker,Framträdande var en av
utifrån fastadenpå den europeiska integrationenkonsekvent drivit överty-

mindrehos Europasframträdande intressegelsen EG representerar ettatt
EG-medlemskapet inne-framhållsutvärderingenbelgiskaI den attstater.

ekonomiska och politiskafå deltagande ireell möjlighetburit störreatten
mellan dedirekta kontakteravgjordesbeslut, vilka tidigare storagenom

varit möjligtenligt utvärderingen,EG har det,i GenomEuropa.staterna
också smådepolitiskt nätverk däribinda in de sta-staterna ettstoraatt

har inflytande.terna
naturligtviskorrekt detEG-perspektivetOm det belgiska ärär av syn-

ansöker EU-med-intresse för de mindre EFTA-staternerligt omsom nu
detta perspektiv kanviss prövninglemskap. En göras genom enav

EU-institutionema.i de olikarepresentationsreglemagranskning av
beskrivas följer:representation i olika kanMedlemsstatemas somorgan

Rådet

Rådetsfrån beslutbestår varje medlemsstat.Rådet regeringsledamotav en
från varje med-majoritet medfattas enkelskall antingen röstengenom

olika röstetalmedlemsstaterna harkvalificerad majoritet därlemsstat,
på76 ledamöterna.majoritetsbeslut fördelasenhälligt. Videller röster

SpanienItalien har tioStorbritannien ochTyskland, Frankrike, röster var,
Portugal femNederländerna ochåtta Belgien, Grekland, rösterröster, var,
tvåoch LuxemburgDanmark och Irland röster.röstertre var

majoritet.rådet beslut med enkelhuvudregeln fattarformellaDen är att
emellertid beslut skallföreskriverFlertalet bestämmelser i fördragen att
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fattas enhälligt eller med kvalificerad sådanamajoritet. För majoritetsbe-
slut krävs minst 54 vilket innebär de femröster, medatt stora staterna
sina inte tillsammans48 kan genomdriva beslut de övrigaröster motens

vilja. tvåI själva verket krävs ytterligare minst stöderstaternas att stater
förslaget för majoritetsbeslutet skall fattas.kunna Sedan den infor-att
mella s.k. Luxemburg-kompromissen 1966 medlemsland ha rättettanses

frågorbegära ingen omröstning sker i kan beslutas med kvali-att att som
frcerad majoritet och berör medlemslandets vitala nationella intres-som

påfinns dock exempel majoritetsbeslut fattats påpekan-Det att trotssen.
intressen.den hotade vitala nationellaom

råttTabell 2.2 Medemsststeum representaioni

Medlemsstat Miljoner Rästetal Miljinv inv/röst
Tyskland 80.6 10 8.1
Storbritannien 57.9 10 5.8
Frankrike 57.5 10 5.8

56.9Italien 10 5.7
39.1 8Spanien 4.9

5 5Nederländerna 1 2 3 .O.
Grekland 10.3 5 2. l
Belgien 10.0 5 2.0

9. 8 5Portugal 2. 0
Danmark 5.2 3 1.7
Irland 3.5 3 1.2
Luxemburg 0 4 2 0 2. .

346.4 76% 4. 6Totalt

Totalt för de fem
292-0 53% 6- 1stora staterna

Totalt för de
54-4 37% 1-9övriga staterna

Per den 1 januari 1993.

förhållandeDe mindre röstetal klart överrepresenterade i till deärstaternas
gånger såDet krävs i medeltal befolk-änstora staternas. tre stortmer

förhållandetningsunderlag för varje jämförtför de medröst stora staterna,
för de mindre staterna.
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Europaparlamentet

bestårParlamentet för närvarande 518 ledamöter femårigamed mandat-av
perioder. återföreningenSom följd den tyska ökas antalet ledamöteren av

567 från årtill och med september 1994.

Tabell 2.3 Medeumstüems replesenulioni palanentet

Antal ledamöter parlamentet 1994-i

Medlemsstat Förnärvarurtde 94Fr.o.m Milj inv/mandatsept
Tyskland 8 l 99 0. 81
Storbritannien 81 87 0.67
Frankrike 8 l 87 0.66
Italien 81 87 0.65
Spanien 60 64 0.61
Nederländerna 25 3 0.49
Grekland 24 25 0.4 l
Belgien 24 25 0.40
Portugal 24 25 0.39
Danmark l 6 61 0.33
Irland l 5 15 0.23
Luxemburg 6 6 0.07

518 567 0.61Totalt

Totalt för de fem
74% 75% 0-69stora staterna

Totalt för övriga
0 38stater .

förändringen fårTysklandDen 99 mandat och Frankrike,största är att att
fårItalien och Storbritannien 87 mandat vardera, Spanien 64 och Neder-

sålunda fått någotländerna 31. De har ökad utdelning istörre staterna en
förhållande till sin befolkningsstorlek i antalet parlamentsledamöter. Den
allmänna bilden emellertid de mindre fortfarande klartär äratt staterna
överrepresenterade i förhållande till de fem krävs iDet genomsnittstora.

sådubbelt befolkningsunderlag för parlamentsmandat i denästan stort ett
för de mindrestaterna staterna.stora som
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RegionalaEkonomiska och sociala kommittén kommitténsamt

Ekonomiska och sociala kommittén finns 189 organiserade företrädareI
frånjordbrukare, arbetstagare, köpmän, hantverkare deför tillverkare, etc.

medlemsländerna. Regionala kommittén inrättats Maa-olika som genom
storlek och länderkvoter, ledamöternastrichtfördraget har mensamma

från regionala och lokala i medlemsstaterna.kommer organ

representaioni Ekonomiska ochTabell 2.4 Medemsststenus
kommittén kommittén.i Regiondasodda samt

Antal ledamöter

Regionala lEkon-soc. M i j
inv/ledamotkommittén kommitténMedlemsstat

3.424Tyskland 24
2.424Storbritannien 24
2.424 24Frankrike
1.924Spanien 24
1 32 21Nederländerna 1 .

O.862 12Grekland 1
0.8312Belgien 12
0. 821212Portugal

9 0. 589Danmark
99 O.39Irland

6 0.076Luxemburg

189 1.8189Tomt

femTotalt för de
2- 562% 52%staternastora

Totalt för övriga
38% 0.7638%state,-

Även mindre klartigen. Dehär känns det allmänna ärmönstret staterna
med deförhållande befolkningsunderlaget jämförttillöverrepresenterade i

så befolkningsunderlaggångerfyraDet krävs nästan stortstora staterna.
förhållande till denågot råden ii deför mandat i staternastoraett av

mindre staterna.
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EU-systemet i övrigt

kommissionen kommer tvåI ledamöter från och de fem störstavar en av
och ledamot från varje övrigt land. EG-domstolen harstaterna i principen

fråndomare varje medlemsstat. Medlemsländemas fasta diplomatiskaen
representationer i Bryssel EG-ambassadörema och deras ställföreträdare-

ingår i "De ständiga kommitté" COREPER.reprcsentantemas-
EU arbetsgivare.är Det finns inte några formella nationellastoren

ikvoter sammansättningen tjänstemän i de olika praktikenIav organen.
rekryteras emellertid tjänstemännen med visst hänsynstagande till nationa-
litet. Det finns fyra kategorier tjänstemän i EU-systemet. Kategori A är
handläggande tjänstemän, B biträdande handläggareär motsvarande kansli-
sekreterare/byråassistent, C sekreterare och D vaktmästareär och annan
teknisk personal. Kategorin L tolkar och översättare.avser

Som påexempel länderfördelningen tjänstemännen förhållandenakanav
studeras32:några viktigai organ

Tabell 2.5 rekrytering -

Tjänstemannakategori

EU-organ A L B C D

Komm. 4.079 1.569 2.626 4.474 305

Parlarn. 544 636 510 1.512 294

Rådet* 218 481 182 1.167 139

4.841 2.686 3.318 7.153 1.238Totalt

Rekryter-
fråning de

65% 49% 52% 44% 51%fem stora
staterna

Rekryter-
fråning

35% 51% 48% 56% 49%övriga
stater

Per den 27 september 1993.
Per den 14 oktober 1993.

* Per den l 1993.april

3-140172
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klarrekryteringsmönstret över-bildenallmänna ärDen att enger
befolkningsstorlek.förhållande tillimindrederepresentation staterna

D-kategoriema.Överrepresentationen och Ipåfallande i B-, C-särskiltär
idengäller, inte störstspridningen oväntat, ärnationellafråga den attom

kategoriernaandelförhållandevis högochL-kategoriemaochA- att aven
emellertidkategorier finnsvärdländema. allafrån Ikommeroch DB, C en

spridning.nationellbetydande
arbetsgivaren, hari särklassden störstavilkenKommissionen, är en re-

be-från medlemsstaternasminstavvikervilkenA-tjänstemänkrytering av
Fortfarandeparlamentet. ärrådet ochmedjämförelsefolkningsstorlek i
några exempelöverrepresenterade. Förmindreemellertid de attstaterna ge

12%,Storbritannien13%,14%, ItalienTyskland17%,Frankrikehar
IA-tjänstemännen.Danmark 3%6% ochNederländernaSpanien 10%, av

Frankrike ochföljt33%,helaBelgienharB-tjänstemänkategorin av
9%. I C-varderavardera Spanien medochTyskland11%,medItalien

respektive39%Italien medochBelgienländernadekategorin är stora
14%.

FrankrikefrånA-tjänstemänandelendenkommer störstaparlamentetI
Även de äremellertidåterkommer mönstret staternaatt storahär16%.

13%,Storbritannien15%,Tyskland15%,Italienunderrepresenterade:
högBelgiensärskiltB-kategorin har4%.Danmark I9% ochSpanien en

företrädda.också välde ärandel 20%, staternastoramen
personalen,totaladen19%drygtBelgiensekretariat harrådetsI av

vaktmästare. Iochsekreterarebelgiskaantaletdetberoendefrämst stora
A-tjän-god kvotBelgienemellertidinvånarantalet hartillförhållande en

A-tjänstemänantalethar detTysklandoch störstaItalien10%.stemän - ochuppgår 8,5%tillpersonalenandelFrankrikes14%.med vardera avav
dockantal ärochtolkarnas översättarnasfranska13%. DeA-kategorin till

rådssekretariatet.iställningdominerandefranskansavspeglarvilketlitet,
förkvotermed högapersonalentotala6,5% denungefärDanmark har av

ochtolkar översättare.

institutionella reformerDebatten om

EFTA-staternafyramed deEUutvidgningeneventuelladenInför av
Österrike medlemssta-blandpågår debattochSverigeFinland, Norge, en

harTidigaregenomföras.skallreformerinstitutionellahuruvidaterna om
förrepresentationsig föruttalatLissabon 1992rådet iEuropeiska nyaen

närvarande.förgällerkriteriereftermedlemsstater somsamma
EU-befolkningenstigerEFFA-statemade fyramedutvidgning skerOm

med 7,5%.ökninginnebärvilkettill 372.2,miljonerfrån 346.4 en
16.från till Konse-1233%,meddäremotökarmedlemsstaterAntalet
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kvensen utvidgningen med nuvarande regler deav är mindreatt staternas
representation förstärks ytterligare i förhållande till de stora staternas.

I debatten spelar därför relationen mellan röstetal och befolk-staternas
ningstal avgörande roll. Det särskilt företrädareär fören de stora staterna

drivit debatten och hävdat balansensom mellan ochatt mindrestora stater
inte bör förskjutas till de nackdel utvidgningen.storas Debattengenom
gäller särskilt rådet och kommissionen.

Hittills har kvalificerad majoritet röstetalet rådeti ien praktikenav
krävt befolkningsunderlag påett minst 60% den totala EU-befolk-av
ningen. För de skall uppnåatt kvalificeradstora staterna majoritet behöver
de, tidigare framhållits, stöd från minst två övrigasom Förstater. en
blockerande minoritet krävs i praktiken underlag inte 11%ett änmer

den totala EU-befolkningen.av
Om EU utvidgas på nuvarande premisser rådetoch får totalt 92 röster

sjunker de fem röstetal till ungefärstora staternas 52%, befolk-trots att
ningen efter utvidgningen 78% den totalamotsvarar EU-befolkningen.av
De behöver därför bildastora alliansstaterna med ytterligare minst tre
mindre för uppnå kvalificerad majoritet.stater att För skapa blocke-att en
rande minoritet räcker det åttade minsta medlemsstaterna gåratt samman,
med befolkningsunderlag 12% denett totala EU-befolkningen.av

En talesman för de tyska kristdemokraterna i Förbundsdagen, Karl
Lamers, har fört fram påtanken "dubbla majoriteter", nämligen majo-att
ritetsbeslut rådeti skall såvälkräva stipulerat röstetal, regerings-attsom
företrädarna också befolkningsmässig majoritetrepresenterar i EU.en
Vidare föreslår han beslut f.n. kräver enhällighetatt skall ersättassom av

"superkvaliticerad majoritet" bestående fyra femtedelar elleren fjär-treav
dedelar EU:s befolkning. Också frågan ordförandeskapet rådeti harav om
diskuterats utifrån synpunkten någon de ständigtatt börstora staternaav
ingå i "ordförandetrojkan", nämligen den avgående, sittande och tillträ-
dande ordföranden.

Andra förslag förts fram i debatten minskaär antalet ledamöter isom att
kommissionen till 10 samtidigt ledamot skulle komma frånsom en-

de fem och rekryteringenstora staterna de övriga fem ledamö-envar av av
skulle "rotera" bland de Övrigaterna staterna.

Förslagen djupt kontroversiellaär inom EU, inte minst bland de mindre
medlemsstaterna. Den politiska möjligheten genomföra förslagenatt är
mycket liten, eftersom sådana beslut förutsätter enhällighet i rådet. EU
kommer emellertid inte aktualisera institutionella reformeratt före rege-
ringskonferensen i december 1996, vilket innebär medlemsstateratt nya
får möjlighet delta i eventuell beslutsprocessatt frågan.ien
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dessochEUmellanKompetensfördelningen2.3

medlemsstater

gemenskapsfördragen,grundläggandeSammanfattning: De
bestämmerMaastrichtfördraget,ochRomfördragetalltframför

skapades rätts-fördragenGenombeslutsbefogenheter. en nyEG:s
uttolkare ärhögstagemenskapsrätten,slag, varsordning egetav

medlems-ochEGmellanKompetensfördelningenEG-domstolen.
principenochlegalitetsprincipenalltframförgrundasstaterna

principi-innebärDessakompetenser.tilldeladeellerbegränsadeom
gemenskapskom-ochhuvudregelnkompetens ärnationellellt att

karaktärdynamiskdockharGemenskapsrättenundantag. enpetens
rättspraxis.EG-domstolensutvecklatsfortlöpandeoch har genom

huvudsak atti ensamtEGpolitikområden har ett ansvarfåtalPå ett
På detkompetens. storaexklusivs.k.normgivningsåtgärder,vidta

emel-harEGinomsamarbetetomfattasområdenflertalet avsom
politi-fördelatmedlemsstaternaoch ett ansvargemenskapenlertid

områdenvissaliggerSlutligenutformning.regelverkensochkens
Maastrichtför-Genomgemenskapssamarbetet.utanförhuvudsaki

utrikes-nämligenSamarbetsområden,viktigatvåtillkomdraget
inri-ochrättsligafrågaisamarbetesäkerhetspolitik omsamtoch

frågor.kes

grund-deframhållits, tretidigareupprättades, genomGemenskapen som
och Euratom-stålfördragetochKol-Romfördraget,fördragen:läggande

be-brukarsjälvständigamellan stater,slutnafördrag,Dessafördraget.
bestämmerFördragenkonstitution. gemen-gemenskapenstecknas som utgångs-grundläggandedärföroch utgörmaktbefogenheter enskapens

medlems-ochEUmellankompetensfördelningenanalysförpunkt aven
staterna.

traditionella mel-frånavseendenväsentligaisigskiljerGemenskapen
saknarDenfolkrätten.uteslutandegrundadeorganisationer,lanfolkliga
förstaifördragen,grundläggandedeGenomförebilder.ochföregångare

gemenskapsrätten.rättsordning,skapadesRomfördraget,hand en ny
slag,sittgeneris, egeträttsordning suibetecknas avbrukarDenna ensom

nationellamedlemsstaternasmedintegreradsamtidigtochsjälvständig
EG-domstolen. EnärgemenskapsrättenuttolkareHögstarättssystem. av

och dessgemenskapenmellankompetensfördelningenredovisning av
EG-domstolenuttalandenallmännadebeaktadärförmåstemedlemsstater

Gendmål 26/62,Redan isärskilda vannatur.gemenskapsrättensgjort om rättsord-grundasgemenskapendomstolen nyenuttalade attLoos,en
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ning, till förmån för vilken medlemsstaterna har begränsat sina suveräna
rättigheter och subjekt inte bara medlemsstaternaär derasävenvars utan
medborgare. Domstolen fastslog vidare gemenskapsrätten, oberoendeatt

medlemsstaternas lagstiftning, inte åläggerbara individerna skyldighe-av
också dem rättigheter. målter utan I 6/64, Costaatt ENEL,avser ge mot

vidareutvecklade domstolen detta Domstolen uttaladeresonemang. att
gemenskapsrätten rättsordningär särskild skiljer signaturen ny av som
från allmän folkrättslig traktaträtt. Domstolen fortsatte:

Genom skapa gemenskap för obegränsad tidatt har institu-en som egna
tioner, juridiskär har rättskapacitet och rätten egen person, atten egen
uppträda på det internationella planet särskilt,part har verk-som samt,
liga befogenheter frånhärrör det förhållandet begränsatsom att staterna
sin suveränitet eller överlåtit sina befogenheter till gemenskapen, har
medlemsstaterna begränsat sina rättigheter, låtsuveräna inom be-vara
gränsade områden och därigenom skapat rättsordning binder så-en som
väl själva.medborgarestaternas staternasom

Domstolens uttalanden klargör medlemsstaterna inom begränsadeatt om-
råden överlåtitha nationella beslutsbefogenheter eller kompetenseranses
till de institutioner har fördragen.upprättatsgemensamma som genom
Nonnbeslut fattas rådet,i med stöd dessa överlåtna be-gemensamtsom av
fogenheter, binder enskilda individeräven och företag i medlemsstaterna.
Medlemsstaterna på så sätt motsvarande deluppger statsorganensen av
konstitutionella befogenheter. Denna överförda suveränitet därefterutövas

medlemsstaterna rådet.igemensamt av
fundamentalAv betydelse vid analysnärmare kompetensfördel-en av

ningen mellan gemenskapen och dess medlemsstater den legalitetsprin-är
cip i artikel 4 Romfördraget: "Varje institution skall handlasom anges
inom för de befogenheter den tilldelats detta fördrag." Iramen som genom
Maastrichtfördraget bekräftas denna legalitetsprincip: "Gemenskapen skall

sin verksamhetutöva inom för den behörighet den har tillde-ramen som
lats måloch de har fördrag".34uppställts för den enligt detta Desom ge-

institutionerna de tillämpar ochnär vidareutvecklarmensamma gemen-
skapsrätten, bundna legalitetsprincipen. Som Grundlagsutredningenav
framhåller innebär denna princip institutionerna endast kan deatt näragera

positiv befogenhet härtill i fördragen. såledesDet räcker integes en att en
rättsakt i vidsträckt mening syftar till uppfylla något gemenskaper-att av

mål eller inom fördragens tillämpningsområde.allmännanas ryms
Iden EG-rättsliga litteraturen brukar ofta framhållas gemenskapen äratt

pågrundad principen begränsade kompetenser.eller tilldelade Prin-om
cipens betydelse har också understrukits den tyska författningsdom-av
stolen i dom den 12 oktober angående1993 Maastrichtfördragetsen av
förenlighet med den tyska författningen jfr avsnitt 2.4. Denna princip
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såuppbyggdasystematiskt ärfördragenutflödekan attsägas ett avvara
institutionergemenskapenstilldelarfördragsbestämmelserenskildaatt

i prin-befogenhetskatalog ärDennabeslutsbefogenheter.angivnasärskilt
tilldelade kompetensernadehar utövaInstitutionemauttömmande. attcip

fördragsbestämmelserna. Ettiändamåldeoch förvillkorpå de angessom
in-beslutbindandevarjeordningdenna ärdrag ikarakteristiskt att av

rättsligtdirektiv,ochförordningarutfärdandesåsomstitutionerna, av
fördragen.ibestämmelserenskildaflerapå ellergrundatmåste envara

i eller sättsärskilt annatskall dessutomgrundenrättsligaDen anges
artikel 190följarättsakt. Dettaenskildvarjeframgåtydligt avansesav

EG-domstolen. Valetockså bekräftatsoch har avRomfördraget av
vilkabestämmerdeteftersombetydelse,grund har proce-rättslig stor

in-i debehandlingfrågansvidtillämpligadurregler gemensammaärsom
Valetroll etc.parlamentetsrådet,iornröstningsregler avstitutionerna

prövningsbararättsligtochobjektivaefterskall skegrundrättslig
artikel 173enligtEG-domstolenmedhänger attkriterier. Detta samman

rättsakterbindandelagenlighetenövervakahar somRomfördraget att av
kan173artikelenligttalanEnkommissionen.rådet eller an-utfärdats av

rådet och ikommissionen,medlemsstat,domstolenvidhängiggöras enav
Även Europa-juridiskaochfysiskaocksåfallvissa personer.av

artikel 173enligtföra talankancentralbankenEuropeiskaochparlamentet
rättsligunderlåtenhetSåvälrättigheter. attsinabevaka angesyftei att

domstolentillledagrund kanrättsligfelaktig attangivandegrund avsom
rättsakten.ifrågavarandedenogiltigförklarar

vik-denavspeglartilldelade kompetenserellerbegränsadePrincipen om
kompetensmedlemsstaterna ägerutgångspunktenprincipiella attochtiga

följertillämpningsområde, inte annatallmännafördragensinom omäven
låg all kom-Ursprungligenfördragen.bestämmelse isärskildnågonav

tydligare sättkanskeoch att ut-Ettmedlemsstaterna. annathospetens
huvudregel ochnationell kompetens är gemen-dettatrycka sägaär attatt

undantag.skapskompetens
beslutsbe-gemenskapensemellertid inteinnebärLegalitetsprincipen att

beskrivas. Dettaexaktochlåter sig räknassvårigheterfogenheter upputan
inslag iexpansivaellerdynamiskas.k.på förekomstenfrämstberor av
rarnför-s.k.Romfördraget ärhärtill ettorsak ärEngemenskapsrätten. att

fortlö-fyllsFördragetmålsättningar.angivnapåfallande allmäntmeddrag
direktivochförordningarfrämstsekundärlagstiftning,pande ut genom

verksamhet.rättsskapandedomstolenssamt genom
fly-tillämpningsområde ärsakligaRomfördragetsförgränsernaDe yttre

vidsträckta ochbemyndiganden ärfördragetsFleraotydliga.ochtande av
all-utformadede ettframför allt ärnärgällerhållna. Detta somallmänt

falletsåpolitik, ärgenomförabemyndigande somatt gemensammänt en
utri-ochoch 8475artiklarnaartikel 43,jordbrukbeträffande transport

artikel 113.keshandel
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Förutom fördragsregler tilldelat institutionerna kompetenser inomsom
särskilda sakområden finns också bestämmelser generell karaktär.av
Viktiga exempel på sådana bestämmelser artiklarnaär 100 och l00a om
s.k. lagharmonisering, varmed inbördes närmandeett nationellaavses av
lagar. Detta sker i huvudsak harmoniseringsbestämmelserattgenom ut-
färdas i direktivform. Lagharmonisering medelutgör för förverkligan-ett
det den marknaden och i högärav grad dynamiskgemensamma en upp-
gift, eftersom den fyller fördraget och bidrar tillut gemenskapensatt
kompetenser i anspråk. Den centralatas bestämmelsen i sammanhanget är
dock artikel 235 Romfördraget, vilken möjliggör s.k. fördragsutfyllnad.
Med stöd denna betydelsefulla bestämmelse kan under vissaav särskilt
angivna förutsättningar beslutas sådana åtgärder för vilka någraom ut-
tryckliga befogenheter inte föreskrivits i fördraget. De berörda be-nu
stämmelsema kommer behandlasnärmareatt nedan.

Legalitetsprincipen har inte heller lagt hinder förvägen domstolen att
tolka fördragens bemyndiganden på vidsträckt Domstolensätt.ett uttalade
sålunda i mål 281, 283-5, 287/85 Tyskland kommissionen, i demot att
fall bestämmelser i fördragen ställer viss målsättning eller tilldelatupp en
institutionerna särskild uppgift, måste bestämmelserna frågai ocksåen
underförstått tilldela institutionerna de kompetenser oundgängligaärsom
för uppnå målsättningenatt eller för utföra uppgiften.att

Avgörandet illustrativtutgör exempel påett vad medsom avses ge-
menskapsrättens dynamiska eller expansiva karaktär. Som Grundlagsut-
redningen framhållit har EG-domstolen i sin rättsskapande verksamhet
ofta tillämpat den allmänna folkrättsliga principen underförstådda ellerom
förutsätta befogenheter. Denna princip har domstolenanvänts iävenav
andra sammanhang, bl.a. för utsträcka gemenskapensatt kompetens att
ingå internationella överenskommelser vadutöver direkt framgårsom av
fördragen Principen underförstådda befogenheter kan på visstom sägas

fastslagensätt i de grundläggande fördragenvara artikel 235 Rom-genom
fördraget fördragsutfyllnad. Motsvarande bestämmelserom finns också i
artikel 95 Kol- stålfördragetoch och i artikel 203 Euratomfördraget.

Slutsatsen någonär exakt ochatt uttömmande uppräkning och beskriv-
ning gemenskapens kompetenser låterinte sigav Detgöras. därför oftaär
svårt eller omöjligt dra exakt skiljelinjeatt mellan vad ären som gemen-
skapskompetens och vad nationellär kompetens.som

frågaEn utredningen har anledning berörasom äratt närmast tenni-av
nologisk karaktär. Subsidiaritetsprincipen har Maastrichtfördragetgenom

införts bland Romfördragets inledande bestämmelser allmän prin-som en
förcip gemenskapssamarbetet med generell tillämplighet. Inledningen av

andra stycket i artikel 3b Romfördraget lyder sålunda: "På de områden där
gemenskapen inte behörig skallär den i överensstämmelse medensam
subsidiaritetsprincipen endast..." Maastrichtfördraget skiljer följakt-agera
ligen områdenmellan där gemenskapen behörigär vidta åtgärderattensam
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medlemssta-beslutsbefogenhet meddelargemenskapenområden däroch
kallasbrukarvadgemenskapenåtnjuterförstnämnda falletdetI somterna.

dettaikompetensexklusivMed begreppet samman-kompetens.exklusiv
deinstitutionergemenskapenstraditionelltbrukar genomatthang avses

utföra vissatilldelatshar attensamtfördragengrundläggande ett ansvar
kom-exklusivamål. följerartikel 3bAvnå attvissaelleruppgifter att

tillämp-subsidiaritetsprincipensfrånundantagnaheltpetensområden är
gemenskapenochmedlemsstaternaområden därpågällerMotsatsenning.

subsidiaritetsprincipenalltsåskallfalldessaIbeslutskompetens.delar
tillämpas.

EG-kompetensornråden i denhardeladeochexklusivaiUppdelningen
heller iintelcritik.43 användsTerminologinfördoktrinenrättsliga utsatts
beaktasemellertid härmåsteDetgemenskapsfördragen.grundläggandede

exklusiv kom-begreppetavgöranden har använti fleraEG-domstolenatt
gemenskapskompetens. Begreppetslagvisstbetecknaför att avpetens

kom-Redovisningenlitteraturen.EG-rättsligadeniockså etablerat avär
exklusivaiuppdelningRomfördragetsfrånutgår härpetensfördelningen

kompetensområden.deladeoch
de kompe-belyseshär ärförhållande attbetydelsefulltEtt somannat

itagitsharsuccesivtgemenskapentilldelatharfördragentenser som
tidsfristeriuppdelningRomfördragetsfrämstförklarasanspråk. Detta av

vidkäntshar mot-Medlemsstaternagenomförande.åtgärders enolikaför
nationella kompe-fullasinautövandetiinskränkninggradvissvarande av

ocksåberorkompetenserianspråktagandetsuccessivaDet avtenser.
fyllsfortlöpanderarnfördrag, utkaraktär genomRomfördragets somav

fördra-gemenskapensåuttrycka detkan attsekundärlagstiftning. Man av
anspråkivilka attkompetenser,vilande tas ge-tilldelats genomhargen

På vissarättsakter.bindandeutfärdarfortlöpandeinstitutionermenskapens
sådanutfärdandetforfristuttryckliginnehåller fördragen enområden aven

Påutfärdas.skallaktvilkenprecisering an-och typrättsakt somavaven
gemenskapenpolitikområdena, avgördeområden,dra t.ex. gemensamma

överförtskompetenspotentielladenpå vilket genomoch sätt somom
anspråk.iskallfördraget tas

områdesin kompetensutnyttjat ettharintegemenskapenSå länge
sinbehåller medlemsstaternagemenskapssamarbetetomfattas avsom

emel-kompetens ärnationellakvardröjandeområdet.på Dennakompetens
sarnarbets-enligtgällerDessutomövergåendelertid endast av

medlemsstaternaRomfördragetartikel 5i attlojalitetsförpliktelsenoch
riskerarellergemenskapsrättenstrideråtgärder somfår vidta motinte som

be-mål. Vissafördragensnågotförverkligandet aväventyra avatt av
hinderi princip attmotfördragen utgörgrundläggandei destämmelserna

bestämmelsema, ävenmedkonkurreraråtgärder omnationellavidta som
gemenska-utnyttjatsharinteregleringsbefogenheten ännuaktuella avden

åtnju-gemenskapenområden därförekommerinstitutioner. Dettapens
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Ävenexklusiv kompetens. i dessa fall finnster emellertid visst be-ett
förgränsat medlemsstaterna vidtautrymme nationella lagstiftningsåt-att

gärder. Samarbets- och lojalitetsförpliktelsen i artikel 5 spelar också här
avgörande roll. Allteftersom gemenskapskompetenserna i anspråken tas
exklusiva eller delade blir medlemsländernas föreget utrymme na-- -

tionell lagstiftning Man brukar här talaupptaget. principens.a.s. om om
upptagenhet.lagstiftningsutrymmets

De grundläggande fördragen

Vid redovisning kompetensfördelningen mellan gemenskapen ochen av
dess medlemsstater enligt de grundläggande fördragen Romfördragetär av
särskilt intresse. Framställningen hänför sig därför uteslutande till detta
fördrag. Romfördraget, trädde i kraft den 1 januari 1958, förpliktarsom
medlemsstaterna tullunion ochupprätta innanför den skapaatt en en ge-

marknad med fri rörlighet för tjänster, kapital och arbets-mensam varor,
kraft, säkerställa tullunionens och den marknadensatt funk-gemensamma
tion och i övrigt påsamverka olika politikområden. Sedanatt ikraftträ-
dandet har, tidigare berörts, många fördragets bestämmelser fylltssom av

de institutionerna med stöd fördragetut att fort-genom gemensamma av
löpande har utfärdat antal s.k. sekundära rättsregler. Fördragetett stort har

Enhetsakten, trädde i kraft den januari1 1987 ochgenom som genom
Maastrichtfördraget, trädde i kraft den november1 1993, undergåttsom
förändringar på många områden.viktiga Rornfördraget omfattar delar.sex
Fördraget inleds med ingress vilken syftet med fördraget framgår.en ur

ingressDenna har inte ändrats Maastrichtfördraget. I den första de-genom
len de principer målsättningaroch fördraget på.vilaranges som
Fördragets andra del behandlar unionsmedborgarskapet. Den tredje delen

gemenskapens politik, den fjärde delen associationavser utomeuro-av
peiska länder den femte delen gemenskapens institutioner.samt Den sjätte
delen, slutligen, innehåller vissa allmänna bestämmelser och slutbestäm-
melser. Till fördraget hör också antal protokoll, bilagor och förkla-ett
ringar.

En allmän utgångspunkt vid redogörelse för kompetensfördelningenen
enligt de grundläggande fördragen undersöka Romfördragetsär inle-att

målsättningsbestämmelser.dande fördragetsI första artikel i ochanges
med Maastrichtfördragets ikraftträdande de fördragsslutandeatt parterna

Europeiskupprättar gemenskap. Den benämningen på gemenska-en nya
antyder förskjutning samarbetets inriktning ordetpen en attav genom

"ekonomisk" fallit bort. I artikel också ändrats Maastricht-som genom
fördraget, uppställdes tidigare två centrala medel för upprättandet av ge-
menskapen, nämligen upprättandet marknad och ettav en gemensam
gradvis tillnärmande medlemsstaternas ekonomiska politik. Somav ett
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Maastricht-kvarstår efterförverkligande ävenfördragsmålensförmedel
där-jämsidesmarknaden,ikraftträdande denfördragets mengemensamma

upprättandetpolitikekonomisksamordningföri ställetmed avavanges
förverkligamedel förtredjeunion. Somoch attekonomisk monetär etten

utökade verksam-Maastrichtfördragetdenfördragsmålen nämns genom
Även ifördragsmålen omformulerasoch 3a.artiklarna 3ihetskatalogen

skonsamhetriktmärken även motutsträckning. Somviss nuanges
och socialtsysselsättningnivå förhögekonomisk konvergens,miljön,

socialekonomisk ochlivskvalitetenhöjningskydd, samt samman-aven
medlemsstaterna.mellansolidaritetochhållning

förinnefattaskallverksamhetgemenskapens attvadartikel 3I anges
artikel 3Verksamhetskatalogen ii artikeluppställsmåluppnå de som

verksamhetsområ-radmedutökatsMaastrichtfördragethar nyaengenom
redovis-dennabetydelse förcentralArtikeln ärgemenskapen.förden av

sin helhet:återges idärföroch börning

verk-gemenskapensskallartikel 2imåluppnå deFör att angessom
innefattafördrag,dettaitaktdenoch ipå villkordesamhet, angessom

med-mellanrestriktionerkvantitativaochtullaravvecklinga av
åtgärderövrigaallautförselochvid in- samtlemsstatema varorav

verkan,motsvarandemed

handelspolitik,b gemensamen

rörlighetfriförhindrenkännetecknasmarknadinre attc avsomen
medlemsstaternamellankapitalochtjänsterför personer,varor,

avskaffas,

deninomrörlighettill ochinresamänniskorsbeträffandeåtgärderd
artikel 100medenlighetimarknadeninre c,

fiskeorrlrådet,ochjordbruks-politike gemensamen

transportområdet,påpolitikf gemensamen

mark-inredeninomkonkurrensensäkerställerordning attg somen
snedvrids,intenaden

utsträckningdenlagstiftning inationellaländernastillnärmningh av
funk-marknadensnödvändigt för dendetta är gemensammasom

tion,
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i politik på det sociala området innefattar europeisk socialen som en
fond,

j stärkande den ekonomiska och sociala sammanhållningen,av

k miljöpolitik,en

l stärkande gemenskapsindusttins konkurrenskraft,av

m främjande forskning och teknisk utveckling,av

n stimulans till upprättande och utveckling alleuropeiska nät,av

o bidrag uppnåendettill hög hälsoskyddsnivå,av en

bidragp till god utbildning till kulturens blomstring isamt med-
lemsstaterna,

riktlinjerq för utvecklingssamarbete,

r associering utomeuropeiska länder områdenoch i syfte ökaav att
handeln och främja den ekonomiska och socialaatt gemensamt ut-
vecklingen,

bidrags till stärka konsumentskyddet,att

åtgärdert på områdena energi, räddningstjänst och turism.

Romfördragets artikel berörts på flera ställen, innehåller ocksåsom
regler grundläggandeär för samarbetet inom gemenskapen. intarDensom
tveklöst också central plats vid redovisning kompetensfördel-en en av
ningen mellan gemenskapen och dess medlemsstater. Artikeln återspeglar

folkrättslig solidaritetsprincip, vilken Romfördraget vilar. Medlems-en
förpliktelser enligt artikel 5 kanstaternas indelas i skyldigheter att vara

positivt verksamma och skyldigheter avhålla frånsig åtgärder.vissaatt
Första innehållerstycket skyldighet samarbeta ålägger med-atten som
lemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder, såvälatt allmänna sär-som
skilda, för säkerställa de skyldigheter följeratt fördragetatt ellersom av

åtgärder vidtagits gemenskapens institutioner iakttas. andraIav som av
stycket föreskrivs medlemsstaterna skall avstå från åtgärderallaatt som
kan förverkligandetäventyra fördragets mål. Artikel 5 harav ettgenom

antal avgöranden EG-domstolenstort kommit mycket vid-attav ges en
sträckt tolkning. Detta har framför allt medgöra gemenskapssamarbe-att

speciella och de långtgående målsättningartets natur ställs i för-som upp
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lagstif-såvälåtgärder,alla slagsmåste vidta avMedlemsstaternadraget.
fullförbehövskaraktär, attverkställande gerättskipandetande, somsom
i di-reglergenomförahandlakanDet attgemenskapsrätten.verkan om

enskilda in-tillhandahållaochpå sätt attförordningar avsettochrektiv ett
bestämmelsenbetydelse kanSärskilträttsskydd.effektivt stordivider ett

medbeslutskompetensdelarmedlemsstaterna gemen-därområdenha
artikel 5enligtskyldigheternaunderstrykaviktigt attDetskapen. är att

offentligaandraochmyndigheterdomstolar, organnationellaallaomfattar
lokala.ochregionalamedlemsstat, äveni en

dynamiskt ellerstarktgemenskapsrättenhar ettpåpekatstidigareSom
EG-domstolenmedminstinte atthängerinslag. Dettaexpansivt samman

underför-principensigharverksamhet använträttskapande omavi sin
betydelsefull kompo-ytterligareEnbefogenheter.förutsättaellerstådda

föranvändsRomfördraget235artikelsammanhang är somi dettanent
lydelse:följande235 harArtikelfördragsutfyllnad.

nödvändig försigskulle visasidagemenskapensfrånåtgärd varaOm en
någotförverkligamarknadens ge-avdeninom ramgemensammaatt

be-nödvändigainnehåller deintefördragdettamål ochmenskapens om
kommis-förslagbeslutenhälligtrådetskall avfogenhetema, genom

be-åtgärderdevidtaEuropaparlamentet somha hörtefterochsionen att
hövs.

vidrådetbestämmelsenframhåller menGrundlagsutredningen enSom ger
föruppfylldamåsteförutsättningarVissaobegränsad kompetens. varainte

förutsättningaranvändning ärViktigatillkommaskall kunnadenatt
ochfördragetfår ändra235 inteartikelstödmedfattasbeslut avatt som

artikel N.1ireglerasFördragsändringarenhälliga.skallbesluten varaatt
Endastprocedurregler.innehåller särskilda genomMaastrichtfördraget som

gemenskapen.tillöverföraskompetenserkanfördragsändringar nya
ändamål, vil-fördragsutfyllandeföranvändasalltså endastkan235Artikel

dendomi dessförfattningsdomstolentyskadenframhållitsocksåket av
förutsättningarytterligarevissaBestämmelsen1993.oktober12 anger

förhål-istödjande235artikelförstadet ärFöruppfyllda.måste varasom
fårendastdenbetyderfördragsbestämmelser. Detta att an-andratilllande

befogen-tillräckligfördragsbestämmelsenågoninte gervändas annanom
också kommaartikelnkanrättspraxisEnligtfråga.iåtgärdenvidtahet att

visserligenfördragsbestämmelsedå vissfallsådanaanvändning itill en
åtgärdf Förvissvidtaotillräcklig, typbefogenhet, att avenmenenger

någotförverkligaförnödvändig gemen-åtgärden att avskallandradet vara
marknadensdenske inom ram.skalldetmål och gemensammaskapens

jäm-Romfördragetartikel 2handförstaåsyftas imålgemenskapensMed
till singenerellaartikel 2Målen i är na-Romfördraget.artikel 3medförd

tolkning.vidsträcktocksåharoch getts entur
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Artikel 235 har bl.a. för vidga gemenskapens uppgifteranvänts tillatt
områden,ursprungligen förutsedda såsom forskning, utbildning, kultur,

energi, miljö, regionalpolitik det europeiska monetärasamt systemet.
Bestämmelsen har därmed möjliggjort gemenskapen påtagit sigatt ytter-

uppgifterligare formella fördragsändringar har behövt göras.utan att
Genom Enhetsakten har politikområdendock förts in i fördraget ochnya

tidigare.artikel 235 har inte behövt utnyttjas i omfattningsamma som
århar dock underDen kommit till användning i flera fall.även senare

Genom Maastrichtfördraget har bekant tillkommit ytterligare poli-som
tikområden.

g ocksåSlutligen bör i detta sammanhang artiklarna 100 och 100a
rådetRornfördraget beröras. Dessa möjlighet under vissa förutsätt-attger

ningar utfärda direktiv i syfte harmonisera nationella regler denröratt som
marknaden respektive den inre marknaden. Med harmonise-gemensamma

ring här anpassning eller tillnärmande pånationella reglerettavses en av
områden såbestämda skillnader mellan de nationella irättssystemenatt

medlemsstaterna utjämnas. bestämmelserDessa har utnyttjats i stor om-
fattning har haft utomordentligoch betydelse för den mark-gemensamma

genomförande. Artikel rådet pånadens 100 kompetens enhälligtattger
förslag kommissionen utfärda direktiv för harmonisering nationellaav av

påregler direkt inverkar den marknadens upprättandesom gemensamma
funktion. Artikel 100a, tillkomoch 1986 Enhetsakten, med-som genom

förde omvälvning beslutsfattandet Såledesinom gemenskapen. slo-aven
påpades kravet enhällighet för lagharmonisering och i stället föreskrevs

kvalificerad majoritet. Artikel 100a syftar till den inre mark-upprättaatt
fånaden och den fungera. inreDen marknaden skall enligt artikel 7aatt att

områdeRornfördraget omfatta inre där fri rörlighet förgränser,ett utan va-
och kapitaltjänster säkerställs enligt bestämmelserna i för-personer,ror,

draget Undantag dock gjorts för Skatteregler,har bestämmelser fn rör-om
lighet för och anställdas Pårättigheter och intressen. dessapersoner om
områden krävs fortfarande enhällighet rådet.i

Exklusiv gemenskapskompetens

Som tidigare framhållits medbrukar exklusiv gemenskapskompetens av-
gemenskapens institutioner de grundläggande fördragen harattses genom

tilldelats utföra uppgifter uppnåvissa eller vissaett att attensamt ansvar
mål. Medlemsstaterna på sådana områdenhar mycket begränsatett ut-

för lagstiftningsåtgärder.nationella I den EG-rättsliga litteraturenrymme
framförs inte olika uppfattningar omfattningsällan i vilken exklusivom

förekommer.kompetens denna framställningI skall emellertid göras ett
försök områdenredovisa helt eller i delar brukarvissa bedömasatt som
falla under begreppet exklusiv gemenskapskompetens. angelägetDet är att
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åtgärder områdeinte alla inom visst angivet nödvän-understryka ettatt
framhållasunder exklusiv gemenskapskompetens. Vidare bördigtvis faller

i anspråk igemenskapskompetensema inte alltid tagits den utsträck-att
På områdeni fördragen. där gemenskapenning förutsetts ärensamsom

åtgärder subsidiaritetsprincipen inte tillämpas.vidta skallbehörig att
områden faller under gemenskapens exklusiva be-Frågan vilka somom

betydelse.har därför praktiskslutskompetens stor

politikområdenaDe gemensamma

pålångtgående gemenskapen förekommer desamarbetet inomDet mest
På områdenpolitikområdena. dessa harsamfälldaellers.k. gemensamma

grundläggande fördragen till-redan degemenskapens institutioner genom
nationellför helt eller delvistillräckliga kompetenserdelats ersättaatt po-

politikområdenalagstiftning.och nationell De ärlitik en-gemensamma
dettautrikeshandel, jordbruk och IRomfördragetligt artikel 3 transport.

också poli-särskildsammanhang berör utredningen typ gemensamten av
tikområde, konkurrenspolitiken.den gemensamma

handelspolitikenDen gemensamma

påRomfördraget tullunion,enligt artikel 9Gemenskapen grundar sig en
tulltariffomfattar all handel med En gentemot tre-gemensamvaror.som

gemenskapen förnödvändiggörland införts. Tullunionendje har att en
Enligt artikel 113handelspolitik tredje land.gentemotgemensam

på enhet-handelspolitiken grundasskall denRomfördraget gemensamma
ingå tull- ochdet gäller ändra tulltariffer,liga principer, särskilt när att

liberaliseringsâtgärder,frågauppnå enhetlighet ihandelsavtal, export-om
åtgärderskyddsåtgärder, inbegripet vidhandelspolitiskapolitik samt

fullt genomförd. Detoch subventioner. Tullunionendumpning ärär
gemenskapskompetens, vil-handelspolitiken exklusivoomstritt utgöratt

EG-domstolen.5° övergångsperiodensEfterockså bekräftatsket har ut-av
åtgärder på området endast efter godkännandegång nationella vidtaskan av

gemenskapeni

jordbrukspolitikenDen gemensamma

båda inle-artiklarna 38-47. Deregler jordbruk finns iRomfördragets om
mål.omfattning ochjordbrukspolitikensartiklarna fastställerdande

införandet denartiklar behandlarArtikel 40 och följande gemensammaav
marknadenföreskriver denjordbrukspolitiken. Artikel 38 att gemensamma
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skall omfatta jordbrukssektorn och handeln med olika slag jordbruks-av
och fiskeprodukter. Jordbrukspolitiken innebär frågor rörande jordbru-att

produktivitet,kets tekniska utveckling, rationalisering och struktur utgör
angelägenheter. Jordbrukspolitiken har företrädesvisgemensamma genom-

rådetförts har utfärdat förordningar ställt reglerattgenom som upp om
marknadsordningar. Sådana marknadsordningar omfattargemensamma

flertalet jordbruksvaror. Medlemsstatemas för nationellautrymmenumera
regleringar mycket begränsat till följd inrättandet dessaanses vara av av
marknadsordningar. förhållande ocksåDetta har bekräftats EG-domsto-av

rättspraxis.lens När det finns marknadsordning för jordbrukspro-en en
fårdukt medlemsstaterna endast införa vissa tillämpningsföreskrifter, t.ex.

för straffsanktionera överträdelser bestämmelser i marknadsord-att mot
ningen. Enligt principen lagstiftningsutrymmets upptagenhet kanom

medlemsstaterna inte införa behållaeller nationella regler konkur-som
med de innehållerRomfördraget inga särskilda reglerrerar gemensamma.

för fisket. En fiskeripolitik har emellertid ingårutvecklats ochgemensam
i den jordbrukspolitiken. Fiskeripolitiken utveckladesgemensamma
främst med hänsyn till internationella på områdetregler och för förhin-att

utfiskning.dra Grunderna för politiken finns angivna i antal rådsför-ett
ordningar. på frågorSom exempel regleras kan bestämmelsernämnassom

tillträde till fiskezoner och bestämmelser bevarande tillgängligaom om av
fångstbegränsningar,ñskeresurser kvotfördelningar, regler fiskets be-om

drivande o.d.. framgårAv EG-domstolens rättspraxis bestämmelseratt
bevarande ñskeresurser faller under exklusiv gemenskapskompe-om av

tens.

Den transportpolitikengemensamma

Romfördragets regler den transportpolitiken finns i arti-om gemensamma
klarna 74-84. Av artikel följer på74 medlemsstaterna detta områdeatt
skall fullfölja fördragets syften inom för transportpo-ramen en gemensam
litik. Transportpolitiken omfattar vägtrafik, järnvägstrafik, påtransporter
inre sjöfart och luftfart. Centrala element ivattenvägar, transportpolitiken
återfinns i artikel rådet75. Där föreskrivs med tillämpningatt av samar-
betsproceduren i artikel l89c för genomförandet artikel skall fast-74av
ställa regler för internationella från eller tilltransportergemensamma en
medlemsstat eller eller flera medlemsstaters territorier. Vidaregenom en
skall villkor utformas under vilka får utföra inomtransportörer transporter

medlemsstat där de inte har sin hemvist s.k. cabotage.en
Vissa centrala element i den transportpolitiken brukargemensamma an-

gemenskapskompetens.falla under exklusiv EG-domstolen har inteses
haft anledning uttryckligen uttala sig just i denna fråga. Någon entydigatt
slutsats kan därför inte pådras denna punkt. börMan emellertid kunna



1994:SOU 12struktur och jfunktionssätt80 EU:s

transit, vilka förutsesinternationella ochregler rörande transporteranta att
element. viktigt under-sådana centrala Detinnefattari artikel 75, är att

gemenskapens institutio-fördraget tilldelarstryka den kompetensatt som
anspråk i utsträckningtransportområdet tagits ipå inte har sammaner

frågajordbruksområdet. därför i utsträckning ipå Det är stor om ensom
Rådets underlåtenhetoutnyttjad kompetens.förutseddfördraget ännumen

transportpolitiken ledde tillförutseddagenomföra den attatt gemensamma
enligt artikel 175rådet domstolen för passivitetinförstämdeparlamentet

Romfördraget. rådet förpliktatfastDomstolen slog i sin dom attatt var
transportområdet enligt vadtjänster inomfritt utbytegenomföra ett av

och s.k. cabotage.internationellaförutses i artikel 75 transporteromsom

konkurrensreglernaDe gemensamma

särskildkonkurrensreglema utgörDe typ av gemen-engemensamma
gemenskapensåledesRomfördragetskapspolitik. artikel 3gI attanges

den inrekonkurrensen inomsäkerställerordningskall upprätta attsomen
finns ikonkurrensreglemagrundläggandesnedvrids.marknaden inte De ar-

från bestämrnel-skillnad fördragetsTill86 Romfördraget.ochtiklarna 85
poli-berördafråga de tidigarebemyndiganden ioch gemensammaomser

detalje-konkurrensreglemajordbruk ochtikområdena handel, ärtransport
på området. Artikel 85kompetensgemenskapenstydligtrade och anger

konkurrensbegrän-sigvilket riktarkartellförbudet,innehåller det s.k. mot
företag.mellanförfarandensamordnadeöverenskommelser ochsande

missbruk sinmarknadsdominerande företagssigArtikel 86 riktar mot av
också reglerkonkurrenspolitikenförfinns inomställning. Det omramen

stödåtgärder statsstöd.offentligaföretag ochoffentliga
medi likhet EG-brukarEG-rättsliga litteraturenförfattare i denVissa

konkurrenspolitiken underelement ivissa centralakommissionen hänföra
understryka deviktigtgemenskapskompetens. Detexklusiv är attatt

på särskiltvissaendast siktekonkurrensreglemagrundläggande tar an-
medlemsstaterna. Detpåverkar handeln mellanförfarandengivna som

endastFörfarandengränsöverskridande verkningar.måste sigröra somom
träffas deinteinom medlemsstathar verkningar gemensamma re-aven

nationellaoförhindrade haföljaktligenglerna. Medlemsstaterna är att egna
reglernasdefâr inverkadessa intekonkurrensregler, gemensammamen

effekt.

traktatkompetensenkompetensGemenskapens externa

avtal medingå internationellaområdenpå vissaGemenskapen har rätt att
gemenskapskompetensinternationella organisationer. Dennaochstater
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ingående tull-Romfordragetartikel 113följer bl.a. uttryckligen om avav
handelspolitiken ochdenföroch handelsavtal inom gemensammaramen

associationsavtal. viktigastegäller DetRomfördragetartikel 238 somav
EES-avtalet. Romfördragetavtalstypenpå sistnänmdaexemplet den är ger

områden forskningpå sådanasluta avtalvidare gemenskapen rätt att som
utrikeshandelsområdet exklu-främst påTraktatkompetensenoch miljö. är

områdenpå sådanamedlemsstaternavilket innebärsiv till sin attnatur,
ornrå-På andraöverenskommelser.ingå internationellaförlorat sin rätt att

med med-gemenskapen traktatkompetensenmiljöområdet, delarden, t.ex.
dess med-frågor gemenskapeninte baravissa ävenlemsstaterna. I är utan

blandade avtal.benämnasSådana avtal brukaravtalsparter.lemsstater
avtal. BlandadeblandadereglerasLivsmedelshjälp till u-länder av-genom

miljöområdet.ocksåtal förekommer
gemenskapensutvidgatsin rättspraxisEG-domstolen har externagenom

underförstådda befo-principentillämpningkompetens omavgenom en
traktatkompetensenprövadesfallen där detde förstagenheter. I ett omav

sådanerkändesi fördragenbestämmelsergå uttryckligakunde utöver en
avtal. Såingågemenskapenunderförstådd förkompetens snartatt ge-

ocksååtgärd finnsvissvidtakompetensinternmenskapen har att enen
internationella planet.på detingå avtalkompetensmotsvarande attextern

anslöt sig till denERTA-domendomstolenbrukarDet sägas att genom
traktatkom-gemenskapensdoktrinEnligt dennaparallelldoktrinen. ärs.k.

underförstådd trak-Enkompetens.dess internaåterspeglingpetens aven
den interna kompetensenintekan föreligga utnytt-tatkompetens även om

nödvändigtavtaletinternationelladethärför ärförutsättning ärjats. En att
fördragsmålen.uppnå någotför att av

ståndpunktEG-kommissionens

gemenskapskompe-exklusivkommissionensintresseAv ärstort syn
rå-oktober 1992 tillmeddelande ikommissionensframgårDennatens. av

måste dock understry-subsidiaritetsprincipen. Detdet och parlamentet om
ofta harnaturliga skäloch medlemsstaternakommissionenkas att av

gemenskapskompe-omfattning exklusivvilkenuppfattningar iolika om
och inte-gemenskapsrättenssigKommissionenföreligger.tens somser

främja utveck-efteri allmänhetväktare ochgrationsprocessens strävar att
gemenska-integration inomfördjupadutökad ochi riktninglingen mot

pen.
på nuvarande stadiumdetframhåller inledningsvisKommissionen att

exklusiva kom-exakt ringa in desynvinkelrättsligmöjligtinte är att ur
funk-meddelandetipetensornrådena. Kommissionen anlägger närmastett
framhistorisktexklusiv kompetens växtetionellt Begreppet settsynsätt.

förpliktelsemarknad. Dennainrättaförpliktelsen att un-gemensamenur
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derströks Enhetsaktens bestämda tidsgräns för upprättandet den inreav av
marknaden. bakgrundMot därav kommissionen det möjligtärattmenar

tala utvecklandet block exklusiva kompetenser kring deatt ettom av av
fyra frihetema och vissa politikområden väsentligaärgemensamma som
för upprättandet den inre marknaden.av

Avgörande vid bedömning exklusiv kompetens föreligger ären av om
"den fria rörlighetens imperativ". Därför, kommissionen, faller intemenar

åtgärderalla har anknytning till den inre marknadens funktion undersom
exklusiv kompetens.

Kommissionen sådanaräknar sedan block bör fallaupp som man anser
under exklusiv gemenskapskompetens. Dessa a avlägsnandet hinderär av
för den fria rörligheten för tjänster och kapital, b denvaror, personer,

handelspolitiken, de allmännac konkurrensreglema, dgemensamma ge-
påmarknadsordningar jordbruks- fiskeområdet,och beva-mensamma

randet fiskeresurser slutligen f grundläggande element i densamtav ge-
transportpolitiken.mensamma

exklusiv kompetensAtt föreligger innebär inte på områ-alltatt ansvar
det ligger hos gemenskapen. måsteHär förnuft användas,sunt menar
kommissionen. Vidare understryks gränsdragningen mellan exklusivatt
och delad fortlöpandekompetens ändras i ljuset den pågåendeständigtav
integrationsprocessen.

rådsmötetVid i Edinburgh avstod frånmedlemsländerna kommenteraatt
kommissionens försök och räkna de exklusivaavgränsaatt upp gemen-
skapskompetensema. framhöllsI stället principen tilldelade kompe-om

vilken innebär nationell kompetens huvudregeln ochärtenser, att gemen-
skapskompetens undantag. Vidare underströks subsidiaritetsprincipenatt

på rådandeinte inverkar den kompetensfördelningen mellan gemenskapen
och dess medlemsstater.

kompetensområdenDelade

På det flertalet områdende berörs gemenskapssamarbetetstora av som av
delar gemenskapen och medlemsstaterna beslutskompetens. På samtliga

områdendessa skall subsidiaritetsprincipen tillämpas. rättsakterNär nya
skall gemenskapen enligt den nyinförda artikel 3b Romfördragetövervägs

mån målenendast och i den för åtgärdenden planerade inteagera om som
tillräckligi utsträckning kan uppnås medlemsstaterna därför, påochav

åtgärdensgrund den planerade omfattning eller verkningar, bättre kanav
uppnås gemenskapen.av

uttömmande genomgång områdenEn deladmed kompetens inteärav
möjlig inom för detta betänkande. I det följande skall dockgöraatt ramen
beröras antal sådana områden.viktigare härDet bör ytterli-nämnasett att
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Maastrichtfördraget. Dessa be-Samarbetsområden tillkommer genomgare
handlas nedan.

politikEkonomisk

undergått be-Romfördraget, vilkainledande bestämmelserna ideRedan av
framgår medlemssta-Maastrichtfördraget,tydande förändringar attgenom
gemenskapssamarbetet.vikt förpolitikekonomiska är storternas av

ha till uppgiftgemenskapen bl.a.lydelse skallartikel 2 i dessEnligt nya
ekonomisk ochmarknad ochupprättaattatt, engemensamgenom en

utveckling denharmonisk och väl avvägdfrämjaunion,monetär aven
tillväxtbärkraftig icke-inflatoriskochekonomiska verksamheten, somen

grad ekonomisk konvergens. Ihögmiljönskonsamär samtmot ar-en av
uppnå målen skallför i artikel 2föreskrivs vidaretikel 3a attatt gemen-

innefatta införandetverksamhet bl.a.och medlemsstaternasskapens av en
på samordning medlemsstaternaspolitik baseradekonomisk nära aven

innehåller artikeln föreskrifter fram-område. Vidaredettapolitik ettom
och fastställandetvaluta,endatida införande omecungemensamav en

valutapolitik skall hapenning- ochinförandetoch somgemensamav en
mål på-dettaupprätthålla prisstabilitethuvudmål attsamt, utanattsom

politik bedrivsekonomiskaunderstödja den allmännaverkas, att som
principenöverensstämmelse med öppenigemenskapeninom om en

också infördartikel 4a,med fri konkurrens. Imarknadsekonomi genom
europeisktupprättandetbestämmelserfinnsMaastrichtfördraget, ettavom

artikel 4b be-centralbank.europeisk Enochcentralbankssystem nyen
Romfördragetseuropeisk investeringsbank. när-inrättandethandlar enav

valutapoli-penning- ochekonomisk politikbestämmelser samtommare
be-skall dock intebestämmelser102a-109m. Dessafinns i artiklarnatik

framställning.för dennahandlas inom ramen

Socialpolitik

mål förväsentligtRomfördragetRedan i ingressen till sägs att ett gemen-
arbetsvillkoren för dessfortgående levnads- ochförbättraskapen är att

nivåfrämja hög iskallbl.a. gemenskapenfolk. artikel 2I sägs att en
levnads-höjningskyddfråga sysselsättning och socialt samt avenom

föreskrivs gemenskapensartikel 3och livskvaliteten. Istandarden att
området innefattarpå socialainnefatta politik detskallverksamhet somen

socialpo-bestämmelserFördragets särskildasocial fond.europeisk omen
be-123-125 finnsartiklarnafinns i artiklarna 117-122. I närmarelitiken
fåttfrågorna harsocialasocialfonden. Deden europeiskastämmelser om

har bl.a.gemenskapssamarbetet. Dettaställning inomallt viktigareen
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till s.k. social stadga har antagits samtligalett 1989 medlems-att en av
Storbritannien. sociala stadgan och i sambandDen därmedstater utom ett

EG-kommissionen utarbetat socialt handlingsprogram har lett till attav
på områdetlagstiftningsarbetet har aktiverats. Enligt artikel 117 med-är

nödvändigheten främja förbättringlemsstaterna arbets-attense om en av
arbetsvillkor och levnadsstandard. villkor skallDessa harmonise-tagarnas

nivå.på Artikeln konkretiseras sekundärallt högre rätts-ras en genom
skall enligt artikelbildning, främst direktiv. EG-kommissionen 118

på området,främja samarbete mellan medlemsstaterna det socialanäraett
arbetsförhållanden,frågasärskilt i sysselsättning, arbetsrätt ochom yr-

arbetshygien förenings-kesutbildning, social trygghet, arbetarskydd, samt
Enhetsakten 1986 tillkom bl.a. bestämmel-och förhandlingsrätt. Genom

främja förbättringar arbetsmiljön artikel 118a.syftar till attsom avser
artikel antal s.k. minimidirektiv arbetsmiljöMed stöd denna har ett omav

nivå fårfastläggs inteantagits. Genom dessa direktiv viss lägstaen som
dock oförhindrade införaunderskridas. Medlemsstatema strängareär att na-

jämställdhetsfrågorpåarbetsmiljöregler. Artikel 119 kommer intionella
kvinnor för likaföreskriver principen lika lön för ochoch mänatt om ar-

Rådet antal olika direktivtillämpas i medlemsstaterna. har ibete skall ett
jämställdhetsområdet.regelverketvidareutvecklat

Regionalpolitik

socialinfördes särskilt avsnitt ekonomisk ochEnhetsaktenGenom ett om
130a-e.°° främstRomfördraget artiklarna Reglernasamordning i rör

skallutveckling. Enligt artikel 130astrukturell och regionalpolitisk
utveckling fullfölja ochgemenskapen för främja allmän harmoniskatt en

gemenskapensvidareutveckla sin verksamhet syftar till stärkaattsom
sammanhållning. Gemenskapen skall därvidekonomiska och sociala

de olika regionernaefter minska klyftorna mellanframför allt sträva att
möjliggörautveckla de mindre gynnade regionerna. Föroch attatt en

strukturfonder inrättats,utjämning mellan olika regioner har antal s.k.ett
regionala utvecklingsfonden.bl.a. Europeiska

Forskning och teknisk utveckling

fråga Enhetsakten särskiltLiksom i regionalpolitik tillkom ettom genom
utveckling artiklarnaavsnitt i Romfördraget forskning och tekniskom

13Of-q.5 målsättningen stärka denEnligt artikel 130f skall att ve-vara
för europeisk industri och sti-tenskapliga och teknologiska grunden att

på nivå.konkurrenskraftig internationell Förmulera den bli attatt mer
genomförauppnå mål gemenskapen enligt artikel 130g bl.a.dessa skall



85och funktionssättstrukturEU:sSOU 1994: 12

främja samarbeteutvecklingoch tekniskforskningför attgenomprogram
föroch verkaforskningsinstitutionerochmellan företagmed och att sam-

organisatio-internationellaland ochgemenskapsnivå med tredjepåarbete
Enskildafastställas.flerårigaskall130iEnligt artikel ramprogramner.

berörda medlemsstater.godkännasskall avprogram

Miljöpolitik

miljöområ-påbestämmelserockså särskildatillkomEnhetsaktenGenom
130r-t.52 rniljöpo-gemenskapensskallartikel 130rEnligtartiklarnadet

ochskyddabevara,mål. Dessafullföljandet vissa ärbidra till attlitik av
säkerställahälsa,människorsskyddatillbidra attmiljön,förbättra attatt

åt-främjaochutnyttjanderationellt attoch naturresursernavarsamtett av
miljöpro-globalaregionala ellernivå för lösainternationellpågärder att

skyddsnivå medsyfta till högskallmiljöpolitikGemenskapensblem. en
områden inomolikaförhållandena inomolikartadedetillhänsyn tagen

och principernaförsiktighetsprincipenpåskall byggaDengemenskapen.
företrädesvis börmiljöförstöringåtgärder bör vidtas,förebyggande attatt

betala.skallmiljönskadardenochvid källanhejdas att som
genomförandetochutformningeniskall integrerasMiljöskyddsluaven av

understrykaviktigtområden. Detpå andra är attpolitik attgemenskapens
rniljöskyddsre-nationellafria haregel strängareimedlemsstaterna är att

gler.
infördes 1986l30r.4artikelintressesärskilt ärAv genomsom

föruttrycki fördragstextgången direktför förstaochEnhetsakten gav
lydelseerhållitArtikeln,subsidiaritetsprincipen. genomnysom

åtgär-skulle vidtagemenskapentidigareföreskrevMaastrichttördraget, att
miljöpolitikenmålen medutsträckningmiljöområdet i denpåder som

medlemsstater-på enskildagemenskapsnivå deuppnås på änkundebättre
in-MaastrichtfördragetGenomavsnitt 3.2.härom inivå vidaresenas

blandsubsidiaritetsbestämmelsetillämpliggenerelltställetfördes i en
artiklar.inledandeRomfördragets

Energipolitik

grundläggandedesamtligaenergipolitik berörGemenskapens tre gemen-
handhar i förstaoutvecklad. Manändå relativtskapsfördragen, settmen

utfärda rikt-politikmedlemsstaternassamordna atteftersträvat att genom
stålfördraget reglerarKol- ochbindande.rättsligtvaritintelinjer, som

be-Euratomfördragethär.berörasskall intekol ochenergikällan närmare
artikel 2enligthuvudsyftenEuratomfördragets ärkärnkraften.handlar

säkerhetsstandarder,enhetligaetablerafrämja forskning, tryggabl.a. att
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råvaru- och bränsleförsörjning material används vidsamt garantera att som
kärnkraftsproduktion brukasinte för ändamål.änannat avsett
Romfördraget tillämpligt frågaiär olja, och elektricitetnaturgasom men
innehåller inga särskilda bestämmelser energipolitik. Allmänna för-om
dragsbestämmelser åberopats,har i stället bl.a. artikel 235 fördragsut-om
fyllnad. mindre rådsdirektivEtt antal har årensunder lopp utfärdats med
stöd bestämmelser i Romfördraget. Bl.a. kan direktivnämnas ettav om
beredskapslagring olja i samband med oljekrisen 1973 undersamtav se-

tvåtid direktiv transitering elektricitet ochnare naturgas.om av

Industripølitik

Romfördraget innehöll tidigare inga särskilda bestämmelser om en ge-
industripolitik. Någon samlad industripolitik i egentlig meningmensam

har heller inte utvecklats. Genom sekundärlagstiftning har gemenskapen
antagit regler stödåtgärderbranschvisa till speciella indusnigrenarom som

stål, textil och konfektion. Utrymmet för branschstöd dock be-ärvarv,
på grund de allmännagränsat statsstödsreglema i fördraget. Vidare kanav

gemenskapennämnas har antagit aktionsprograrn för främjande småatt av
och medelstora företag. Genom Maastrichtfördraget har införts särskilda
bestämmelser industripolitik i artikel 130 Romfördraget. Där före-om
skrivs gemenskapen och medlemsstaterna skall säkerställa deatt nöd-att
vändiga förutsättningarna för gemenskapsindustrins konkurrenskraft förär
handen. ändamålFör detta skall bl.a. insatser inriktade pågöras är attsom
påskynda industrins anpassning till slrukturförändringar och främjaatt en

miljö för initiativ och för utveckling företag, särskilt smågynnsam av
och medelstora, inom hela gemenskapen. Gemenskapen har främst en un-
derstödjande roll på industripolitikens område.

Konsumentpolitik

Inte heller på konsumentskyddsornrådet fanns tidigare särskilda bestäm-
melser i Romfördraget. årensUnder lopp har emellertid gemenskapen an-
tagit relativt omfattande sekundärlagstiftning, främst i direktivform.en
Som exempel kan rådsdirektiv konsumentkrediter,nämnas vilsele-om
dande reklam, produktansvar och produktsäkerhet. Utformandet sekun-av
därlagstiftning på konsumentornrådet har skett utgångspunktmed i fördra-

allmänna bestämmelser skydd för liv och hälsa och behovetgets om av
harmonisera medlemsstaternas nationella regler inför förverkligandetatt av

den inre marknaden. Genom Enhetsakten slogs i artikel 100a.3 fast att
kommissionen i sina förslag rörande hälsa, säkerhet miljö- och kon-samt
sumentskydd utgåskall från hög skyddsnivå. Medlemsstaterna oför-ären
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delångtgående bestämmelserinföra änbibehålla ellerhindrade att mer
får verkadock intereglerSådana nationellaöverenskomna.gemensamt

Maastricht-handelshinder. Genomförtäcktaellerdiskriminerande utgöra
konsumentskydd i Rom-artikelsärskildhar införtsfördraget omen

skall bidra tillgemenskapenföreskrivsl29a. Där attfördraget, artikel att
enligtåtgärder vidtasuppnåskonsumentskyddsnivåhög somgenomen

marknaden ochinredenförverkligandetförartikel inomlOOa avramen
medlems-kompletterarunderstödet ochsärskilda insatser somgenom

skyddaåtgärder skallsärskildadessaSyftet medpolitik. attvarastaternas
tillhan-ochintressenekonomiskasäkerhet ochhälsa, attkonsumenternas

konsumentupplysning.fullgoddahålla en

medlemsstatskompetensExklusiv

naturligtvis heltfallergemenskapssarnarbetetutanförOmråden liggersom
sakliga tillämp-Romfördragetskompetens.medlemsstaternasunder egen

målsättningsbestärn-inledandedrag deningsområde ibestäms avgrova
räckviddgemenskapssarnarbetetsrörandevägledninggodmelsema. En ges

lOOa.ochartiklarna 100lagharmonisering iockså bestämmelserna omav
di-regleromfattarlagharmoniseringförallmänna kompetensenDen som

funktion.upprättande ellermarknadenspåinverkar denrekt gemensamma
harmoniseringskompe-områden falla utanförtordeexempelSom som

egendomfasttilläganderättenfamilje- ochhar arvsrätten,nämntstensen
skadeståndsrätten.°3 dockdetpraktiken harIstraff- ochallmännadensamt

mellangränsdragningarupprätthålla några klarasvårtvisat sig attvara
områden helt lig-gemenskapssamarbetet ochområden berörs somavsom

ytterli-Bilden kompliceraskompetens.medlemsstaternasunder egenger
Maastrichtfördragets tillkomst.genomgare

Maastrichtfördraget

Maastrichtfördraget, under-s.k.unionen, deteuropeiskaFördraget denom
november 1993.den lkraftoch trädde i1992tecknades den februari7

mellankompetensfördelningenprinciper förrubbar inte deFördraget ge-
fördra-redovisats. Itidigare harmedlemsstatermenskapen och dess som

fas imarkerarslås fördragetinledande artikel fast att processenen nygets
europeiska folken,desammanslutningallt fastareskapandetmot avav en

skallmöjligt. Unionenså medborgarnaskall fattasdär besluten nära som
styrelse-vilkasmedlemsstaterna,identiteten iden nationellarespektera

principen på deUnionen grundasdemokratiskapå trebygger denformer
införssamarbetsformertvå nytillkomnaochfördragengrundläggande som

pelare.konstruktion medofta vidliknasFördraget trefördraget. engenom
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Dessa pelare Europeiskautgörs gemenskapen innehålleroch ändringar iav
de grundläggande fördragen den första pelaren, bestämmelser om en ge-

utrikes- och säkerhetspolitik den andra pelaren och slutligen be-mensam
stämmelser samarbete i rättsliga och inre angelägenheter den tredjeom
pelaren.

Den första pelaren

Den första pelaren Europeiskautgörs gemenskapen och dess verksam-av
het enligt de grundläggande fördragen. fördragDessa undergår förän-tre

Ändringamapådringar flera viktiga områden Maastrichtfördraget.genom
har i viss utsträckning berörts i redovisningen kompetensfördel-ovan av
ningen enligt de grundläggande fördragen. Därutöver bör här följande
framhållas. Nya verksamhetsområden har lagts på gemenskapen. Dessa är
utbildning, yrkesutbildning ungdomsfrågor,och kultur, folkhälsa, konsu-
mentskydd, alleuropeiska industri- utvecklingssamarbete.nät, Allasamt

områdendessa hör till den kategori kompetenser där gemenskapen ochav
medlemsstaterna har delat Bestämmelserna genomgåendeett äransvar. re-
lativt allmänt hållna. Lagharmonisering på flera dessa områdenär ut-av
tryckligen utesluten i fördragstexten. I stället skall olika stimulansåtgärder
kunna fråga.komma i Gemenskapens alltsåroll främst understöd-är av
jande karaktär. ocksåDetta gäller i hög grad beträffande de ytterligaretre
områden i artikel 3t, energi, räddningstjänstnämns och turism. Isom av-
saknad fördragsbestämmelsernärmare torde till stöd för gemenskapsåt-av
gärder främst artikel 235 användas.

skallEnligt artikel 2 Romfördraget jämte den marknadengemensamma
ekonomisk och unionmonetär Enligt artikel skallupprättas. 3aen ge-

menskapens ekonomiska politik så småningom leda till bl.a. införandet
enda valuta, Om och detta sker förvärvarnärav en gemensam ecu. gemen-

skapen med nödvändighet exklusiv kompetens i fråga handhavandetom av
denna valuta.gemensamma

En nyhet i Maastrichtfördraget inrättandet unionsmed-är ettannan av
borgarskap. Enligt artikel sådant8 skall unionsmedborgarskap innehasett

varje medborgare i medlemsstat.är En unionsmedbor-av person som en
åtnjutaskall de rättigheter och underkastade de förpliktelsergare vara som

följer främst Romfördraget. Slutligen skall artikel 3bnämnasav som
lägger fast den principiellt betydelsefulla subsidiaritetsprincipen. Denna
bestämmelse behandlas dock inte särskilt i detta avsnitt.
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andra peIarenDen

också benämnt det poli-och säkerhetspolitiska samarbetet,utrikes-Det
Maastrichtfördraget. Detden andra pelaren itiska samarbetet, utgörär

på områdetBestämmelserna präglasdel unionen.följaktligen tra-aven av
viktigt understrykamellanstatligt samarbete. Detditionellt är att att

till fördraget ochsamarbetet enhällighet. I ingressengrundprincipen för är
säkerhetspolitikutrikes- ochartikel talasi dess B somom en gemensam

försvarspolitik.omfatta Dennapå lång sikt kan komma att gemensamen
försvar, vilketleda tillkommaskulle i sin kunna gemensamtettatttur

identiteten och obe-europeiska Europasskulle stärka denenligt ingressen
övrigaframsteg i ochfred, säkerhet och Europai syfte främjaroende att

informeraenligt artikel J.2skallvärlden. Medlemsstaternadelar av
frågorsäkerhetspolitiskaalla utrikes- ochoch samarbetavarandra avom

rådeti fastställaskall medlemsstaternaintresse. Vid behovallmänt en
tilldå skyldighetståndpunkt. medlemsstaternasDet är att segemensam

stånd-med denationella politikderas överensstämmeratt gemensamma
Även fora skall deoch andrainternationella organisationeripunktema.

artikelrådet skall enligtEuropeiskaståndpunktema hävdas.gemensamma
denriktlinjerna föroch de allmännaprinciperna1.8 gemensammaange

definiera ochbeslut förRådet skall fatta nödvändigapolitiken. att
rådetspå Europeiskapolitiken grundvalgenomföra den avgemensamma

På områdenenhälliga.rådsbeslut skallSådanariktlinjer. nämnts varasom
enligt artikelintressen kanviktigamedlemsstaterna hardär gemensamma

Rådet på grundvalfråga. skallkomma iaktionerJ.3 avgemensamma
fråga skall blirådet beslutafrån Europeiskariktlinjerallmänna att en

måstesådant beslut,föremål aktion. Iför ett som varagemensamen
mål, medeltidsram,exakta omfattning,skall bl.a. aktionensenhälligt,

aktionens för-under denVissa beslutoch förfaranden gemensammaanges.
majoritet.rådet kvalificeradbestämmer fattas medkan enligt vadlopp

tredje pelarenDen

grundläggande fördra-deframställningen konstateratshar tidigare iDet att
principen be-grundadedå första hand Romfördragetoch i är omgen

innehåller inte alltid till-Fördragentilldelade kompetenser.gränsade eller
områden,gemenskapssarnarbetet viktigapå förbemyndigandenräckliga

Maastricht-bakgrund har idennaden allmänna civilrätten. Mott.ex.
frågor.inrikesrättsliga ochbestämmelser samarbete iinförtsfördraget om
tredjeför unioneninomsamarbete skallDetta äga som enramenrum

artikelgemenskapen. K.1alltså utanför Europeiska Ioch liggerpelare
områden för samarbetet:intressantaföljandenämns som
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Asylpolitik-
Regler for människors medlemsstaternas gränseryttrepassage av-
Invandringspolitik rörande medborgare i tredje land-
Bekämpning narkotikamissbrukav-
Bekämpning bedrägerier i internationell skalaav-
Civilrättsligt samarbete-
Straffrättsligt samarbete--
Tullsamarbete-
Polisiärt samarbete-

På initiativ kommissionen rådeteller medlemsstat kan antaav en gemen-
ställningstaganden eller besluta åtgärder. frågaIsamma om gemensamma

straffrättsligt samarbete tull- och polissamarbete det endastärsamtom
medlemsstaterna har initiativrätt. Samarbetet i denna tredje pelare kansom
enligt artikel komma handlaK.3 utarbetande internationellaatt om av
konventioner medlemsstaterna sedan efter val kan tillträda.egetsom

På sikt samarbetsområdenakan vissa inom den tredje pelaren kommaav
flyttas till det omfattande gemenskapssamarbetet i den förstaöveratt mer

pelaren. Av nyinförd artikel i Romfördraget artikel l00c följer vi-atten
områdensumpolitiken de skall föras förstatill denutgör överett av som

Även områdenpelaren. andra kan komma flyttas efter rå-beslut iöveratt
det

2.4 demokratiska legitimitetEU:s

Sammanfattning: Avsnittet fråganbehandlar den komplicerade
UtgångspunktenEU:s demokratiska legitimitet. EUär ärattom

hybrid mellan olika internationella organisationertre typeren av
förvaltningsunion, statsförbund och förbundsstat respektive tre
skilda slag rättsordning folkrättEG-rätt, och statsrätt. Förav var
och dessa aspekter finns särskild form för demokratisk le-en av en
gitimitet. Förvaltningsunionens legitimitet beror i hög grad av
dess konsekvenser för faktiska suveränitet och individer-staternas

frihet, medan statsförbundet och förbundsstaten särskilt legiti-nas
deras arbetssätt. statsförbundFör handlar det denmeras av om na-

frågationella demokratiska och i förbundsstat attprocessen om om
undanröja pådet "demokratiska underskottet" det europeiska planet.
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denna grundläg-besvaralegitimitet har EU FörVilken demokratisk att
klarläggsviktiga aspekter. Förstfråga utredningen fyragande behandlar

studeras vad förprincipen. Därefter EUinnebörden den demokratiska ärav
mån den demo-undersöks i vadorganisation. Vidareslags internationell

intematio-för denna unikatillgodosedd inomprincipenkratiska är ramen
organisation. och deltagandet idiskuteras öppenhetenSlutligennella

nationella planet.Europapolitiken det

principendemokratiskaDen

något för-integrationeneuropeiskaden är änFramväxten annatmerav
försvar efter andra världskri-återupprättande ochdemokratinsknippad med

förhållandeforum i tillvarit samlandegemenskapenHistoriskt har ettget.
kommunismen. Kol-fascismen ochnazismen,totalitära ideologiema,de

i förso-1950-talet ledskapades i börjanstålgemenskapenoch ettsomav
blodsutgjutelse och för-fruktansvärdabåda världskrigensdeningen efter

försonasskullemateriella värden. Demänskliga ochstörelse varsomav
länderså sidan och dessademokratiemaoch italienskatyskade enanya

åmotståndare krigetioch luxemburgskanederländskabelgiska,franska,
djupgåendeallieradekrävde sinaden andra. Förenta ettstaterna merav

Sovjetunionenmotverka totalitäraeffektivare kunna detförsamarbete att
ställningden starkaTill hörde i hög gradbildendess imperium. ävenoch

förstaitaliensk politik under dethade i fransk ochkommunisternasom
och 1980-talenvärldskriget. Under 1970-efter andradecenniet mot-var

Portugalåterinförande i Grekland,diktaturenrisken försvarande sätt ett av
demokratierför stödja dessaviktigt motivSpanienoch attett genomnya

EGFÖmedlemskap ierbjuda dematt
definition:medlemsstaterna i ESK följandeParisstadganI avgav

vilkenfolkets vilja,demokratiskt styrelseskick grundar sigEtt re-
fun-Demokratinsoch rättvisa val.till uttryck i friagelbundet kommer

Demokratinmänniskan ochfördament respekten rättsstaten.utgörs av
alla iför toleransskyddet för yttrandefrihet,det bästautgör grupperav

till sittDemokratin,samhället för lika möjligheter föroch somenvar.
valmanskå-medför införpluralistisk,representativ ochväsen är ansvar

opartiskfölja lagen ochmyndigheternaförpliktelse för att enren, en
lagen."stårrättskipning. Ingen över

i demokratiFrågan i människors livvilken politiken skall haroll enom
il-demokratisynensarnstämmighet iklassisk. Under denär ytan somav

där olikatvå idétraditioner,ESK-definitionen finns skildalustreras av
betonas."definitionenaspekter av
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Den traditionen kan betecknas samhällscentrerad och har rötterena som
i antikens och den franska revolutionens föreställningsvärldar. Utgångs-
punkten idén folksuveräniteten och den enskildeär samhälls-om som
medlem. kan påMan dess tyngdpunkt ligger formuleringensäga att att ett
"demokratiskt styrelseskick pågrundar sig folkets vilja, vilken re-
gelbundet kommer till uttryck i fria och rättvisa val" i ESK-definitionen.
Människor förutsätts ha kollektiv identitet i formen av gemensamma se-
der, skick och moraliska principer. Den enskildes livschanser bestäms i
hög grad de omgivande sociala strukturerna och kulturen. Strukturemaav
påverkar individemas valmöjligheter och Offent-tankemönster.resurser,
lighet och allmänintressen viktiga begrepp i denna demokratisyn.är

sålundaGrundantagandet samhällsmedlemmarna uppnårär att mest genom
samarbeta med varandra och dekollektiven effektiva aktörerna.äratt att

fåPolitiken tenderar roll i människors liv påoch det dennaäratt storen
plattform välfärdsstaten byggtssom upp.

helt demokratitradition kan kallas individcentreradEn och harannan en
politisk-filosofisk bakgrund i idéerna bakom de engelska och amerikanska

pårevolutionema 1600- respektive 1700-talet. denna tradition liggerI be-
påtoningen formuleringen "demokratins fundamentnärmast utgörsatt av

Utgångs-respekten för människan och rättsstaten" i ESK-definitionen.
fårpunkten i föreställningen den individen, intesuveränatas om som un-

derordnas kollektiva behov eller hänsyn. Alla människor likvärdiga ochär
motstånddet moraliskt korrekt politiskt besluts-göraatt motanses vara

fattande påinte bygger samtycke de enskilda berörs.som av som
Individen förutsätts ha möjlighet välja och för sina beslut.att ta ansvar

utgörEgendomsrätten grunden för självständigheten. enskilde måsteDen
tillägnadärför kunna sig och fritt disponera dem. friGenom kon-resurser

skapas effektivitetkurrens och dynamisk anpassning till skiftande förut-
sättningar vilket kommer hela samhället till del. Den privata sfären hotas

den politiska sfären och frågagrundläggande hur individer ochärav en
minoriteter kan skydda sig kollektiva Idealetbeslut. samhälleärmot ett
där alla individer har forma sina personliga öden frivilligträtt att genom
byte och självorganiserad samordning inblandning andra.utan stor av

ofrånkomligStaten dess funktioner bör begränsas skapatillär attmen en
politisk med grundläggande regler för individemas spel och sank-attscen
tionera de oundvikliga brotten reglerna. Staten skall dock inte sökamot
skapa "gott" samhälle eller den enskildes välfärd. Solidaritetett garantera

fråga de enskildas osjälviskhet och inte beslutsärende förär etten om po-
litiska församlingar. demokratisyn såledesDenna tenderar främjaatt en
expansion den fria marknaden och betona rättssäkerheten. Individua-av
lismen har vuxit sig stark i efterkrigstiden förefallerEuropa under och

knuten till moderniseringen ekonomin den höjdaoch all-näravara av
utbildningsnivån.männa
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legitimitetdemokratiskaEU:s karaktär och

har uppmärksam-politiska debatten i Europaden vetenskapliga ochI stor
legitimitet" dvs. dess folk-frågan "demokratiskaEU:shet ägnats om

olikainte minst efter deansvarsutkrävande,stöd och möjlighet tillliga
får inteDiskussionenMaastrichtfördraget.folkomröstningarna stannaom
naturligtvisrättsordning, vilkenfrågan till EG ärvid upphovet somom

demokratiskaeftersom EG har skapatsdemokratiskt legitim stater,av
dessfrågan arbetssättet i EU ochuppmärksamhetbör ägna storutan om

krav.uppfyller demokratiskakonsekvenser
uppfattas komplice-oftaanledningen till EUviktigasteDen att som en

någon deklassiñceraskanden inte entydigtrad skapelse är att avsom
nämligen förvalt-organisationer,internationellahuvudtypemaolika av

Förvaltningsunionenförbundsstat.statsförbund och ärningsunion, ett
utgår från enskildamellan olikasamarbete"opolitiskt"slags stater som

förbundsstaten harstatsförbundet ochsakfrågor medanoch sektorer, mer
organisations-dessa olikainnebördeninnebörd. Denpolitisk närmare av

frånlånar dem alla. EUUppbyggnaden dragEUredovisas nedan.typer av
på rättsord-hybrid grundasockså konstitutionell tre typerär avsomen

påpekasförtjänarDetfolkrätt ochnämligen EG-rätt, statsrätt.ningar, att
ocksådet finnsförhållandet mellanfrämstreglerarfolkrätten staterna, men

består delsFolkrättenför individens rättigheter.skyddtraktatregler avom
dels traktaträtt.sedvanerätt, av

förbundsstatstatsförbund ochförvaltningsunion, ärmodellernaDe tre
europeiska inte-i denambitioner och intressenolika politiskauttryck för

pårådde kejsardömetnågon mån iliknar i denSituationengrationen. som
organisationsfonner paral-ochflera rättsordningarmedeltiden: det existerar

med dendessa olika ambitionermedlemsstaterna harde olikalellt. I euro-
Särskilt tyd-politiska skiljelinjer.sigintegrationenpeiska yttrat som nya

folkomröstningarnaframkommit vidskiljelinjernadeligt har omnya
decennierna.under deEG/EU:s utveckling senaste

tillexempelvis kommerfinns utvecklingsretorik inom EUDet somen
kon-bilden frammanasMaastrichtfördraget, däruttryck i artikel iA av en

fas ibestämd riktning "entinuerlig integration med processennyen -
europeiskamellan desammanslutningskapandet allt fastaremot av en

möjligt". Menså medborgarnaskall fattasfolken, där besluten nära som
skildaför integrationen,enhetlig politisk visiondet finns ingen utan tre

haft tendensperspektiven harför de olikaperspektiv. Företrädare atten
förvaltningsunionen, denförhållande till suveränaiutveckla ödestroen

förbundsstaten.statsförbundet, respektivenationalstaten i
på organisatio-grundFrågan komplex justdemokratiskEU ärär avom

lånatdenmodellernaoch dehybridkaraktär. För tre somen avnens var
demokratiprincipen kanmöjligt skissera hurdet emellertiddrag är attav
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tillgodoses analyseraFör EU:s demokratiska legitimitet använderatt
utredningen därför i och ordning de olika utifrån"glasögonen", överty-tur
gelsen det omöjligt bedöma saken utgå från någonäratt att utan att av

sådangrundmodellema. varje utgångspunktFör kan sedan förde grundmo-
dellen "främmande elementen" i det reellt existerande EU särskilt bedö-

Nedanstående beskrivning de olika pågrundas särskiltsynsättenmas. av
Sverker Gustavssons i expertbilagan.uppsats

förvaltningsunionEU som

förvaltningsunionEn slags "opolitiskt" samarbete mellan olikaär ett sta-
utgår från sakfrågorenskilda och sektorer. Staterna byggerter som upp

institutioner efter behov.gemensamma
inomDe EG drivit utvecklingen utifrån utgångspunktdenna kansom

betecknas "funkti0nalister". Funktionalisterna betonar dynamiskasom
påaspekter samhällsutvecklingen formi självorganisering socialaav av

och ekonomiska nätverk i form utvecklingen kunskap. Inte-samt av av
åstadkommasgrationen tänkt transnatio-är att attgenom gemensamma

nella påintressen utvecklas och problemen löses teknisk-administrativ
och politiskt kontroversiella frågor kunskaps-väg attgenom genom

utvecklingen och ömsesidigheten i de internationella relationerna övergår i
spörsmåltekniska kan lösas harmoniskt.som

Klassiska funktionella enheter internationella organisationer vilka harär
till uppgift samordna och standardisera järnvägen, flyget, sjö-att posten,
farten, radion funktionalistiskaDen grundprincipen organise-äretc. att

område områderingen skall ske för och utformas med hänsyn till område-
förutsättningar.speciella framgångsriktEtt samarbete inom sek-nas en

kan stimulera framväxten politikområde.samarbete inomtor ett annatav
När vissa sektorer i integreras ställas undersuveräna stater att sta-genom

kontroll, inleds enligt de s.k. neo-funktionalisterna,ternas gemensamma
i vilken politiska partier och intressegrupper tenderar inbe-atten process

sådangripas. önskvärd måste sakfrågornaFör involvering skall ske,att en
betydelsefulla och kontroversiella, såinte kontroversiella vi-attvara men

tala intressen hos omedelbart berörs såeller den politiska eli-staterna att
upplever dess maktställning eller direkta intressen allvarligt ho-ärten att

tade."
Om vi har gjort tidigare i betänkandet beskriverman som- -

EG/EU:s utveckling i problemlösning ligger dettermer av gemensam
framhållatill hands utgår frånegenskaper hos EG dess rollnära att som

förvaltningsunion. Man kan exempelvis betrakta tillkomstensom av
Europeiska atomenergigemenskapen Euratom och Europeiska Eko-
nomiska Gemenskapen EEG naturliga konsekvenser den tidigaresom av

stålgemenskapen.skapade Kol- och På kan alla de tekniskasättsamma
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kommittéer kommissionen, liksom kommissionenknutna tillärsom
själv, uppfattas beståndsdelar i förvaltningsunion. synnerhetI kansom en
EG-domstolen och utvecklingen rättsordningEG-rätten egetav som en av

från såvälslag skild folkrätten,sui generis, statsrätten som ses som en
svenskaförväntad utveckling i förvaltningsunion. I den samhällsde-en

perspektiv utsträckning försummats detbatten har detta EU i ochstor
framhålladärför angeläget för utredningen dess betydelse.är att

för hävdar betraktas för-Sverker Gustavsson sin del EU böratt som en
valtningsunion. Därmed ansluter han sig till den tolkning EGav som

år"Zweckverband", vilken gjordes 1972 i omfat-Hans Peter Ipsenav en
lärobok Huvudargumentet gemenskapen verkartande EG-rätten. är attom

sin historia. legitimationsgrundi sin och har Dessrätt ytterstaegen egen
ändamålsakliga för vilken EG väl konstitueratsde den skapad. Sedanär är

hänsyn till regler gäller för sig för-fungerar EG-rätten deutan varesom
bundsstaten eller statsförbundet.

utifrånFrämmande inslag i förvaltningsunions-perspektivEU ärett
emellertid EG-rättens företräde framför nationell EG-rättens di-rätt samt
rekta effekt i medlemsstaterna.

någotlåter inte reduceras till vad denGemenskapen sig änannat
frågainne" legitimitet"egentligen" och "innerst Dess är ytterst en om

och sakpolitiska effektivitet. Sverkerdess demokratiska upphov dessom
frågan hur skall kunna "omvandla teknokra-ställerGustavsson enman

förvaltningsunion till politisk gemenskap medtiskt legitimerad enen
ocksålegitimitet". finner emellertid den allrademokratisk Han attegen

avancerade diskussionen möjliga idéer i det stycket trevandeärmest om
frågan i praktiken betraktas politiskt problem.och att ettsom

emellertid typiskt för just förvaltningsunion dessVad ärär attensom
fråntill till skillnad de politisktlegitimitet knuten konsekvenserna,är

modellerna statsförbund/förbundsstat där legitimeringen i högmotiverade
Viktiga förvaltningsu-grad sker arbetssättet. konsekvensergenom av en

med detta instrument kan främja stabiliteten i dennion hurär staterna nya
situationen i och problemlösning förstärka sinEuropa gemensamgenom

inom olikasakpolitiska effektivitet, dvs. öka sin faktiska suveränitet, po-
litikområden forskningspolitik. poli-ekonomisk politik, miljö, Dent.ex.
tiska demokratin har starkt samband med suveräniteten. Om suveräni-ett

folkviljan. konse-urholkas minskar möjligheten förverkliga Omteten att
faktiska suveränitet ökar,kvensen förvaltningsunionen är att staternasav

innebär det demokrativinst unionens arbetssätt intereell ärtrots atten -
demokratiskt legitimerat

brittiske ekonomi-historikern Alan S. Milward 1993Den utgav en
med den intresseväckande titeln europeiska räddningenbok Den natio-av

uppfattningennalstaten Milward underkänner där denövers.. gängse att
har, hävdar han,EG-integrationen nationalstatens Tvärtomär motsats.

för den europeiskaEG:s utveckling varit nödvändig förutsättning na-en
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Överförandettionalstatens överlevnad. nationell suveränitet till EG ärav
framgångsrikaaspekt det förstärkandet nationalstaten denen av av som

grundläggande organisationsenheten i Europa. Grundbulten i denna natio-
nalstatens europeiska räddning politiskaden makten i EU lokali-är äratt
serad till institutioner kontrolleras nationalstatema, särskilt rådet,som av

också förhållandetroll i medlemsstaternaEU:s till begränsas uti-attmen
från subsidiaritetsprincipen.

individcentrerat perspektiv, vilket särskilt anknyter till förvalt-I ett
påningsunionen, beror demokratiska legitimitet i hög grad indivi-EU:s

dens rättsliga i och vilka konsekvenser integrationen medförEuropastatus
för individens frihet. intressegrupper vill befordra detta perspektivDe som
använder ofta slagordet "medborgarnas Europa". Idén EG-rättenattom

för förskapar rättigheter och skyldigheter inte bara indivi-ävenstater utan
årfrån 1963 ider kom först till uttryck i dom EG-domstolen tvisten en

effekt.Romfördraget hade direkt Domstolenhuruvida artikel 12 slogom
politikområdenrättsordning hade skapats inom speciella ochfast att en ny

deras underställda denna ordning.medlemsstaterna mh medborgareatt var
direkt fördragen ochEnskilda individer tillerkändes rättigheter, grundade

också allmänin-därmed roll i säkerställa gemenskapenstilldelades atten
sina rättigheter gällande inför domstol och därige-göraatttresse genom

EG-instituti0ner-övervakningen medlemsstaternas ochbidra till avnom
agerande. konkret, drama-inre marknaden innebärDen närmastennas

rörelsefriheten.tisk ökning den individuellaav
sålunda och denUtifrån individcentrerad demokratisyn kan EG-rättenen
demokratisk legitimeringmarknaden betraktas viktiga källor tillinre som

EU.av

statsförbundEU som

politiskt samarbete mellanstatsförbund konfederation frivilligtEtt är ett
påSamarbetet grundas folkrätten och överenskommel-olika regeringar.

fördrag. Beslutsfattandet sker samstämmighethar karaktär genomsema av
drivitvarje regering har i praktiken inom EGoch Devetorätt. ut-som

utifrån utgångspunkt, "fäderneslan-vecklingen denna ofta med slagordet
betecknas "konfederalister".dens Europa", kan som

från statsförbund OrganisationsformDet känns igen är:som som

grundas mellanstatliga fördrag.EU-

rådetmäktigaste ochMedlemsstaterna kontrollerar EU:s organ:-
rådet.Europeiska
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Vissa viktiga beslut i rådet kräver enligt Romfördraget-- en-
hällighet.

Medlemsstaterna har aktiv roll i beredningen ärenden inomen av-
EU i COREPER och olikat.ex. arbetsgrupper knutna till-
kommissionen.

Enligt Luxemburg-kompromissa medlemsstat ha rättanses en-
rådeti begära ingenatt omröstning sker frågoriatt kansom

beslutas med kvalificerad majoritet och berör landets vitalasom
nationella intressen.

Befolkningen i EU har i första hand nationella eller regionala-
identifikationer och inte europeisk identitet.en

Två mellanstatliga "pelare" i Maastrichtfördraget: utrikes-nya-
och säkerhetspolitiskt samarbete, respektive polisiärt och juri-
diskt samarbete.

I statsförbundet fråganär demokrati uteslutande nationell fråga förom en
medlemsstaterna. Dessa internationella organisationers avtalsförhållanden
bygger folkrätten, vilken inte ställer något krav på demokrati på det in-
ternationella planet. Regeringar på det internationellamöts planetsom
kan i princip inte någonutöva för alla bindandegemensamt makt. Det
kan därför inte finnas något demokratiproblem eller "demokratiskt under-
skott" i själva förbundet. Den demokratiska aspekten framstår som me-
ningsfull bara i förhållande till det interna beslutsfattandet i ochvart ett av
medlemsländema. Huruvida demokratiprincipen tillgodoses sålundaär ute-
slutande fråga för den nationella demokratin.en

belysaFör hur den demokratiskaatt legitimiteten hos det reellt existe-
rande EU kan betraktas i statsförbundsperspektiv utgårett utredningen från

inträngande analys gjorts författningsdomstolen ien EU:ssom av en av
medlemsstater, nämligen Tyskland. domI sin den 12 oktober 1993, som
redan flera gånger berörts, prövade domstolen frågan det går förenaattom
Maastrichtfördraget Europeiska unionen med den tyska grundlagen.om

Den tyska författningsdomstolen i sin dom tydlig definitionger en av
EU. Domstolen framhåller unionen bygger på principenatt begrän-om
sade kompetenser och påinte någon unionens "kompetens kompe-över
tensema". Utökade uppgifter och befogenheter för måsteEU komma till
stånd fördragsförändringar, vilket i sin kräver godkännandegenom tur av
de nationella parlamenten. Fördragen lägger, enligt domstolen, grunden
för "Staatenverbund" för förverkligaett allt fastareatt sammanslutningen
mellan de i organiserade folken."europeiskastater Medlemsstaterna för-
blir dock "fördragens herrar". Den europeiska unionen grundar sig på be-

4-l40I72
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handlari regelochförblirfrån suveränamyndiganden stater ge-somsom
samarbete.mellanstatligtiintegrationenochregeringarsina ettstyrnom

Gemenskapsmakten be-regeringssamarbete.handi förstaförblirDetta ett
medlemsstaternasinrättatsden utövas rege-att avsomav organror

grundarTysklandiEG-rättentillämpningenochiGiltighetenringar. av
befogenheterdegivit,Tysklandbemyndigandenpå desig somsom

Tyskland tillfederationtill görutvecklaskan inteöverlåtits. EU somen
medlemskapsittupphävaTyskland kan etteuropeisk delstat. genomen

beslut.nationellt
legitimitet, be-demokratiskaEU:sanalysenlinje, iförstaLängs aven

Förbundsdagensdemokratin.den tyskaöverhögheten fördomstolentonar
företrädarnade endaobundna ochfria, rättahänseendenallailedamöter är

evighetsgarantin.den s.k.säkerställsDärigenomfolket.tyskaför det
respektengällerdelarändras i dealdriggrundlagenfårEnligt denna som
förblirochTysklandgällerdet ärmänniskovärdet, liksom när attför en

artikel 23år införda1992denförbundsstat. Isocialdemokratisk och om
medverkan i denTysklandsspärregelfinnsi EGmedlemskapet attomen

månevighetsgaranti. denIdennabegränsasintegrationeneuropeiska av
understry-ske,sida intefrån tyskdetändras, kanskallframgentfördragen

demokrati,människovärde,påkravenmindremeddomstolen, änker att
uppfyllda.landeti detorganisationfederalochvälfärdsstat ansesegna

rättsakter ocheuropeiskaförbehåller sig prövarättenDomstolen att om
befogenheterför dehåller inomsiginstitutionereuropeiska somramen

demokratiprin-förblirochmedlemskapetför ärGrundläggandeöverlåtits.
grundlagen.tyskauttryck i dentillsådan den kommercipen

uttalarutförlighet,medutvecklaslinje, inteandraLängs sammasomen
demokratimellanavvägningrimligbetydelsendomstolensig av enom

majori-förnivå. Utvidgningenpå europeisk utrymmeteffektivitetoch av
och ekono-penningpolitikinförandettetsprincipen och gemensamenav
möjligheterDessaproblem.demokratiskainnebärpolitikmisk nyanya,

det demo-förstärkningtillräckliginteemellertid ännu avmotsvaras enav
nivå i inte-Maastrichtfördraget skapasunderlaget. Genomkratiska en ny

prägla arbe-skallhittillseffektivitetoch ändemokratidärgrationen, mer
vilkenenligtfördraget,ipå artikel F.1syftardomstolen ärVadtet.

medlemssta-iidentitetennationelladen"respekteraförutsättsUnionen
principer.demokratiskapåbyggerstyrelseformervilkasterna",

demo-i riktningalltså utvecklassjälv motförutsättsGemenskapen en
medlemslän-demokratin irespekteraförutsättsdensamtidigtkrati, som

förbyggsunderlagetdemokratiska stegdet utAvgörande blirdema. attnu
går deninteoch detta överintegrationenfaktiska utmed deni takt attsteg

Tyskland.idemokratinlevande
legitimerasmellanstatligabetecknasvilka kandelar EUDe na-somav

Domstolensparlamenten.nationellavaldademokratisktvia deturligen
dragenskall skelegitimeringenuppenbarligen hurgrundproblem är avav
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förbundsstat i EU se nedan. Ett minimivillkor EU:sär utvecklingatt är
fömtsebar för de nationella parlamenten och gemenskapen endast kanatt
verka inom de parlamenten De enskilda medlems-ramar accepterat.som

kompetens huvudregelnstaternas är och gemenskapens kompetens är un-
dantaget. Den bortre förgränsen integrationen sätts domstolen iav
konstaterandet EU inte kan bli förbundsstat.att Det understryks ocksåen

det inte finns någon "automatik"att i genomförandet valutaav gemensam
och europeisk centralbank.

I princip kan domstolen stå försägas synsättet den demokratiska legi-att
timeringen för överstatligheten i utgårEU från de nationella parlamenten.
Domstolen det direktvalda Europaparlamentet, liksom detser uni-nya
onsmedborgarskapet, "stödjande funktioner" för legitimeringensom av
EU.

EU förbundsstatsom

En demokratisk förbundsstat federation statsrättsligär ordning, dären
såväl den federala nivån delstatema har demokratiskt valda beslutandesom
församlingar. fallI oklarhet har på den högre nivånrätten företrädeav
framför på den lägre nivån,rätten vilket kan ske delstatens lagstif-utan att
tande församling fattar något särskilt beslut saken. Ordningenom som
helhet har karaktären konstitution.av

förbundsstatEn därmed den långtgåendeär modellen för integra-mest
tion. princip kanI säga medlemsstaterna gåratt och bildarman samman

där de själva blir delstater.stat, De inom EG driviten gemensam ut-som
vecklingen utifrån denna utgångspunkt, ofta med slagordet "Europas för-

stater", kan betecknas "federalister".enta som
Federalisterna politiken det sammanhållande elementet iser som ett

samhälle inom de värdeskapandevars ägerramar processerna rum.
Federalism innebär sammansmältning nationer stora delarav som uppger

sinav suveränitet och skapar förbundsstat med Överstatliga institutio-en
Skillnaden mellan federation och enhetsstat består främstner. ien en att

de politiska uppgifterna inom federationen uppdelade iär territoriellt av-
gränsade områden och den högsta politiska nivån haratt definierad poli-en
tisk sfar skild från andra nivåer, medan enhetsstaten fungerar sammantvin-
nat.

Det finns egenskaper hos EU anknyter till förbundsstatsom som orga-
nisationsform:

Det direktvalda Europaparlamentet-
Användningen majoritetsbeslut rådetiav-
Principen EG-rättens företräde framför nationell i med-rättom-
lemsstatema
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effektochtillämplighetdirektaEG-rättens--
unionsmedborgarskapetDet nya-

europeiskpå valuta,MaastrichtfördragetiPlanerna engemensam-
försvarochcentralbank gemensamtett

följandemedborgarskap bl.a.europeisktinförMaastrichtfördraget ett av
innebörd

uppehålla sigochsigskall haunionsmedborgare rörarättVarje att--
begränsningar ochmed deterritoriummedlemsstaternasfritt inom
i bestämmelsemaochRomfördragetfastställs ivillkorde som

fördraget.genomförandet avom

vilkenimedlemsstatibosattunionsmedborgare ärVarje ensom- kom-valbar vidochskall ha rösträttmedborgarehan inte är vara
villkorpåbosatt,handärmedlemsstat ärval i denmunala samma

i denmedborgarna staten.som

vilkenimedlemsstatibosattunionsmedborgare ärVarje ensom- vid val tillvalbarochskall ha rösträttmedborgarehan inte är vara
påbosatt,där hanmedlemsstat ärdeniEuropaparlamentet samma

i denmedborgarnavillkor staten.som

territorium därlandstredjeskall, inomunionsmedborgareVarje ett- representerad,intemedborgare ärvilken hanimedlemsstat ärden
och konsu-diplomatiskafrån medlemsstatsvarjeskyddtillha rätt

i denmedborgarevillkor staten.myndigheterlära somsamma

framställningar tillskall ha göraunionsmedborgare rättVarje att- ombudsmannajn-till denvända sigochEuropaparlamentet att nya
stitutionen.

unionsmed-tillförEmst-Ulrich PetersmannforskarenschweiziskeEnligt
EU ilegitimeringendemokratiskai denkomponentborgarskapet aven ny

på följandeförändringen sätt:tolkarförbundsstatsperspektiv. Hanett

politiskaochrättsligamåste dethelademokratikonstitutionellI sys-en
lagstiftande,detmaximerardetsådantpå sättbyggas attetttemet upp
procedurellaochväsentligadeskyddetjudiciellaochverkställande av

delta ochrättigheterProcedurellamedborgare. attför allarättigheterna
garantierprocedurellabeslutsprocesser,politiskarepresenterad ibli om

"europeiskaföreslagnadeträttigheter ellerindividuellaskyddrättsligt av
europeiskaiochbosättningsrättigheter rösträttmedmedborgarskapet"
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och lokala val i hela gemenskapen inte mindreär betydelsefulla för den
"demokratiska legitirniteten" väsentliga rättigheter."än individuella

har förtsDet omfattande diskussion i Europa "det demokratiskaen om un-
derskottet" i EU, vilket framförallt syftar på den omständigheten detatt
finns demokratisk legitimitet på det nationella planet för EU:s mellan-en
statliga samarbete, EU överstatlig ordning inteatt tillräckligtmen som
präglas den demokratiska principen. Makten kvarstår i utsträck-av stor

rådet,ning i förekomsten det direktvaldatrots parlamentet. För federa-av
listen successivär omvandling EU till federal statsbildningen av etten
givet politiskt mål och under den gång måste utvecklingenprocessens av
överstatligheten legitimeras kontinuerlig politisk förstärkninggenom en

Europaparlamentet.av
"Det demokratiska underskottet" i EU i princip endastsägs kunna för-

svinna EU omvandlas till förbundsstat,att där Europa-genom en
parlamentet motsvarande roll den tyska förbundsdagen ellerges som

EU renodlar sin roll statsförbund.att Men det förstnämndagenom som
alternativet problematisktär flera skäl, för federalist.även sådantEttav en
skäl parlamentetsär legitimitet begränsad,att direktvaletär till be-trots,
roende på lågadet och sjunkande valdeltagandet i Europavalen, jämfört
med de allmänna valen till de nationella parlarnenten. förstärkningEn av
parlamentet rådets bekostnad riskerar därför på paradoxalt sättett att
försvaga EU:s demokratiska legitimitet. Europafrågoma har också på-haft
fallande svårt undan detränga vanliga nationella frågornaatt i valrörel-

inför Europavalen. Ett skäl medborgarnasärannat europeiskaserna att
identifikation så mycketär deras nationellaän eller regionalasvagare
medvetande.

Det få betraktarär den existerande EU-organisationensom som en
statsbildning, frågan skapandetutan europeisk förbundsstat har iom av en
regel karaktären framtidsvision. Det finns här lång historiskav en en
tradition. En tysk filosof, Karl Friedrich Krause, hävdade redan 1819 att
den politiska utvecklingen stadier.i Europa hade historiska Det för-tre

naturtillståndet, det andrasta territorialstater med suveränitet och detvar
tredje europeisk federation. Under 1900-talet har många politiska kraf-en

och Europarörelser haftter europeisk förbundsstat målsättning.en som
Sedan direktval hade genomförts till Europaparlamentet 1979 startade

diskussionerna i parlamentet utveckla traktatförslagatt ettom om en eu-
ropeisk, demokratisk union. Den nyvalde parlamentarikern Altiero
Spinelli ledde detta arbete i särskilt konstitutionsutskott. Den vägle-ett
dande föreställningen förstärkning Europaparlamentetsatt ställ-var en av
ning nödvändig för demokratiskt legitimera EG, tidenattvar ännuattmen
inte skapa europeisk förbundsstat.att Utskottets förslagvar mogen en
kom två år och innebar betydande institutionella reformer. Särskiltsenare
viktigt Europaparlamentets roll skulleatt förstärkas och det fö-var att
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ochfolkvaldskulledenfå två kammare,reslogs represen-varaenavarav
beståskulleunionsrådetandraoch denväljareEuropas av per-tera --

medlemsstaternasföreträdaskullevilkaEuropaministrar rege-manenta
folkvaldamed denlagstiftningsmaktenUnionsrådet skulle delaringar.
presidentKommissionenssammanträden.offentligaoch hakammaren

kommissionäremarådet ochEuropeiskaförslaget,enligtskulle, utses av
emellertidkrävdesbörja arbetakundekommissionenpresidenten. Innanav

egentligparlamentarism inågonparlamentet,godkännandeett menav
kompetensområde.vidsträcktfåskulleUnioneninte.föreslogsmening ett

EG:sriktning inomfederalistiskförslaget ilångtgåendedetDetta mest
för god-parlamentennationelladeföreläggasemellertid intekorn attram

kännande.
decennierkommandeunderEuropaföreställningfinnsDet attomen

påtyderMånga teckenidentitet.europeiskgenuinskapaskulle kunna en
i Europa.elitskikten västrafinns hosfrämstuppfattningdennaatt

håll samtidigt. DetfleraemellertidpekariIdeologiseringen Europa
förändringsmönsterockså tydligatrendpaneuropeiskfinns sommenen

det dettaKanskeriktningar. ärregionalistiskaochnationalistiskagår i
framtidapåverka denkommerochkännetecken attEuropasär somsom

tilllåter reducerassigintemångfaldenkulturelladenutvecklingen: enatt
finns ikulturellaoch den särarttillhörighetdominerandeenda att som

intemationaliseringen.förstärksregionernationer ocholika snarast av
folk in-Europasidentiteter hossplittradegeografisktmedsituationEn

utveckla de-förförutsättningardet saknas attemellertid intenebär enatt
holländskeplanet. Deneuropeiska statsveta-på detförbundsstatmokratisk

alliansde-modellfederalspeciellutvecklatLijphart harArend enren -
mångkul-huranvisarvilkenDemocracy""Consociationalmokratin -
och poli-legitimademokratisktallt kanstatsbildningarturella trots vara
Holland,Schweiz,förhållandena istuderatsärskiltharstabila. Hantiskt

också bedöm-Österrike, förintresseanalysen ärBelgien och stortavmen
i framti-förbundsstattillutvecklasförmöjligheten EUningen att enav

på tillfröetbärsplittrade miljöerden. kulturelltdemokratin iEftersom
alltidinstitutionernademokratiskaså måste de stortsönderfall,sitt geeget

folkgrup-olikaföreträda dekaneliterrepresentationförutrymme somav
"fragmentiseradesådanamålet förviktigastedetLijphartEnligt ärpema.

konkurrerandemellansplittringmotverkademokratier"stabila attmen
passioneradetillfälligastillastående ochpolitiskt ut-i samhället,grupper

hela ti-demokratin leverrepresentativaPolitiken i denfrentlighet.fall av
institu-demokratiskadevarförfrendskap,ochsplittringhotunderden om

förformelltmåsterepresentationfolklig utrymmetionerna utöver gesom
splittrade identite-de olikaRepresentationengrupptillhörigheter.olika av

allalegitimitetendemokratiskadenviktig för attlikaminst somärterna
måstesplittratfolketlika val. Om ärochfår i allmännadeltamedborgare

politiskahålla det systemet.på uppgiftensigeliterna attta samman
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Denna föreställning förstärkt minoritetsmakt står i bjärt kontrastom mot
idén majoritetsprincipen.om

För hållbar politiskatt demokrati skall kunna vidmakthållasen i ett
mångkulturellt samhälle krävs, enligt Lijphart, skillnaderna ochatt grän-

mellan olika måste klargöras och respekteras.serna Varje folk-grupper
bör ha levande politisk debatt, så folkgruppernagrupp kan bildaen att

fasta pelare bygga demokratin på.att Detta grundenär för politisk stabili-
Höga krav ställs dessatet. och de måste medvetna sin speci-vara om

ella roll i demokratin. måsteDe också kunna identifiera in-gemensamma
över gruppskillnadematressen och eftersträva samarbete, så maxi-att ett

malt antal samhällsintressen tillgodoses. Ytterst handlar alliansdemokratin
skapa politisk allians,att så beskaffadärom ingenen störresom att

folkgrupp känner ståsig utanför fattas"de beslut som

Öppenheten och deltagandet i Europapolitiken

EU:s medlemsländer har inte någon på frågan allmän-gemensam syn om
hetens tillgång till myndigheternas handlingar. Reglerna i ställetär olika i
varje land efter glidande skala där Storbritannien har denen restrik-mest
tiva hållningen och Danmark den öppnaste.

Enligt dessa skall ornröstningsresultaten rådetnär förordningar, di-antar
rektiv och beslut offentliggöras inte majoritet beslutar utfalletom en att
skall hemlighållas. I andra fall skall resultatet offentliggöras med-ettom
lemsland begär det och detta bifalls majoriteten. Det kan i dettaav sam-
manhang förtjäna påpekas formellatt omröstning rådetatt i hör till
undantagen. Som regel fattas inte beslut förrän nått fram tillman en
kompromiss samtliga eller samtliganästan kansom acceptera.

Dessa regler följs detaljerade tillämpningsföreskrifterupp av mer som
varje institution för sig. En ansökan fåantar del handlingatt taom av en
skall skriftlig och skall besvaras inom månad. Avslagsbeslutvara skallen

motiverade överklaga.ochvara att
Traditionellt finns artskillnad mellan beslutsprocessen i utrikespoli-en

tik och inrikespolitik. Demokratins krav på fri tillgång till infonnation,
redovisningöppen beslutsaltemativen och brett folkligtav ärengagemang

svåra tillgodose i internationellaatt frågor och det centrala i utrikespoliti-
ken är anpassning till villkoren i den internationella omgivningen. Det
kan också med viss finnasrätt sägas brist på oberoende expertkunskapen
inom det utrikespolitiska området, eftersom framgångsrik utrikespolitik
kräver specifik kunskap endast finns hos de inblandadesom parterna
själva. De olika utrikesförvaltningar harstaternas därför för statsför-en
valtningen ovanligt stark ställning inom sitt politikområde. På grund av
utrikespolitikens förhandlingskaraktär tenderar dess beslutsfattande att vara

elitistiskt vad gällerän inom inrikespolitiken. Utrikespolitikemmer som
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framgång i inter-nåoch debatt,offentlighetminimummedhar ettatt, av
bil-offentligheten,iinrikespolitikem uteförhandlingar;nationella agerar

Kjellföljaval. Förtänkeroch nästa attmeningför sinopiniondar
isärprägelutrikespolitikensförskälenanalys kan grupperasGoldmanns

distansprincipema.ochförhandlings-överlevnads-,principer:tre
spel istårdettanken ut-överlevnadsprincipen är attGrunden för som

nationella vär-de högstasäkerhetenochfredenrikespolitiken ärytterst -
ifrågasättandeEttnationella intresset. öppetöverskuggandealltdetdena,

demokratiskt beröm-sällanbetraktastillframkommervad sommanav
värt.

bestårutrikespolitikförhållandetutgår frånFörhandlingsprincipen att av
omgiv-landetsimedsamspelberoende staterframgångför sin äroch av,

förhand-formellagenomförs iÄven iblandutrikespolitik baraning. om
förhandlingsliknandeiofrånkomligenpraktiken ettibedrivs denlingar,

strategi,konsekventförhandling förutsätterFramgångsriktillstånd. en
förhand-följsamhetoch gentemottrovärdighet i ögonhög motpartens
sina be-ventileraidégod öppetingendynamik. Det attärlingsförloppets

förhandlingunderhandlingsalternativoch sinadömningsproblem omen
utländskmednågon motpartkommagår inte vart omoch detsaken att en

dettaAllthålla hemligt. ärönskarvadspridersjälv motpartenutman
huvudalternati-debattkravdemokratins öppenmedförenasvårt omatt

ven.
beslutenutrikespolitiskademellanavståndetgällerDistansprincipen

vad olikalättareDetsituation. är attmedborgarensenskilde seoch den
pensionerskatter,frågaenskilde iför deninnebärhandlingsalternativ om

handlande.diplomatisktdå gällerdetskolaoch än
välfärdssta-demokratiskaantalförändrasproblematik när ettHela denna

mi-präglasmindreberoendeförhållanden,i avlänkas täta somter samman
ochmaktbalanstänkandetraditionelltochanarki mer avantagonism,litär

kringsamarbeteinternationelltdiplomati ochmultilateral an-omfattande
säkerhetsproblemen. konsekvenstydligEnklassiska avfrågor dedra än

utrikespolitikmellanskillnadenintemationaliseringen ärpolitiska attden
denframträder iotydligare. Det mönsterblirinrikespolitik euro-och som

politikområ-fleralltutrikespolitiken penetrerarintegrationen ärpeiska att
handlingsfriheten,påverkasHurinrikespolitiken.tillhörttidigareden som

beslutsprocessenideltagandetfolkligadetochinformationsspridningen
gånginrikespolitikochutrikes-frågormängdväxande är sammaom en

riktningar Kommerskildapekar iprincipernaovannämndadeoch där tre
dagordningenutrikespolitiskaden"demokratiseras" närutrikespolitiken att

blirutrikespolitikendetellerinrikespolitisering ärföremål för somblir
mönsterskapande

denalternativetdetKaiserKarl ärtyskedenEnligt senarestatsvetaren
någotbevarakunnaskallmindresärskilteffekten. För statertroligaste att

sarnti-ochuppgörelserkollektivaförinomhandlingsfrihetsin ramenav
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digt uppnå kapacitet handla leder till internationelltatt inflytande,en som
krävs nationell kraftsamling och nedtoning interna konflikter.en av

Klyftan mellan politikers och "gräsrötters" uppfattning det interna-om
tionella villkor och värde riskerarengagemangets naturligtvis ökaatt om
ledande politiker tenderar fjärma sig från sin valmanskåratt och dess var-
dagsproblem för i stället identifiera sig alltmeratt med sina internationella
samarbetspartners. Magnus Jemeck framhåller, i sin i expertbila-uppsats

den internationellaatt värdegemenskap, framgan, blandväxer poli-som
tiska och byråkratiska eliter i allmänhet saknar folklig motsvarighet ien
de enskilda EU-länderna.

Detta illustreras valen till Europaparlamentett.ex. att väckt mycketav
gehör bland EU-ländemassvagt medborgare. De partifederationer, som

bildats för fungera valorganisationer utifrånatt paneuropeiska parti-som
har inte någoni utsträckningstörre lyckats mobiliseraprogram, väljarkå-

i de olika länderna. Valen har uppfattats politiskt mindreren viktiga.som
Den nationella mediebevakningen de europeiska valkampanjema harav
hittills varit förhållandevis Iam och mycket begränsad, jämfört med hur de
nationella valrörelsema täckts nyhetsmediema.av

Det i Europafrågomastora har främst kommitengagemanget till ut-
tryck i de olika folkomröstningarna integrationens skilda faserom som ar-

i medlemsstatema. Här harrangerats valdeltagandet ofta förhållande-varit
vis högt, kampanjema har varit intensiva liksom mediebevalmingen.

De politiska partierna har hamnat i dilemma, där de sökt balanseraett
både folkliga opinionstryck och europeiska intressen där demen senare
hittills ofta kommit till korta; den kortsiktiga hänsynen till det väl-egna
jarunderlaget har ofta begränsat det långsiktiga paneuropeiska ansvarsta-
gandet, samtidigt det kraftigt försvårat möjligheterna stimulerasom att
framväxten europeisk grund baserade politiska idealav nya, gemensam
inom breda befolkningsgrupper. Partierna har i hög grad hittills misslyck-

med fungera aktivaats ochatt pådrivarecentrala EG:s utveck-som av
ling

Kravet på partipolitisk kraftsamling för stärka de nationellaatt posi-
tionerna i internationella förhandlingar får sålunda vittgående konsekven-

för partiernas internationella självständighet och därmedser förytterst
möjligheterna etablera friståendeatt europeiska kontrollstrategier i partier-

regi. På motsvarande kansätt de friståendeävennas massmedierna i sin
internationella bevakningsroll ställas inför besvärande lojalitetsproblem;
samtidigt de för allmänhetens räkning skall blottläggasom politiska
överväganden kan avslöjande det landetsett förhandlingspositionav egna
och interna politiska problem skada det nationella intresset.
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3 Subsidiaritetsprincipen

innebörd3.1 Uppkomst och

frånSammanfattning: Ordet subsidiaritet kommer latinets sub-
ståsidior: tjäna eller i subsidiaritetsprincipenAtt Närreserv. an-

fråga maktförhållanden åsyftaspolitiska devänds i normalt attom
nivåerna för lägre politiskahögre politiska skall stöd deettvara

nivåernas insatser. Principen studeras här i olika sammanhangtre
kommit användning, inom den katolskadär den har till nämligen

fråga nivårelationeri politiska inom EG/EU.socialläran, samtom
omstritt subsidiaritetsidén gjorde insteg i denDet när västeuro-är

påVissa hävdar den förekommerpeiska integrationsprocessen. att
de grundläggande fördragen. infördes för för-olika redan i Densätt

gången uttryckligen i fördragstext enhetsakten 1986 ochsta genom
område,då miljöpolitiken.inom begränsat Genom Maastricht-ett

infördes bestämmelse med allmänfördraget tillämplighet inomen
gemenskapssarnarbetet artikel 3b. Bestämmelsen innefattar tre

besläktade principer:skilda legalitets-, subsidiaritets- ochmen
proportionalitetsprinciperna. Den reglerar utövandet den maktav

tilldelatsEG/EU har fördragen och under vilkasom genom
sådanförutsättningar maktutövning kan berättigad.anses

skall fattas påSubsidiaritetsprincipens allmänna innebörd beslutenär att
så låg nivå sakfrågans tillåter.politisk karaktär De högre beslutsni-som
våema förskall inte i onödan stödjande de lägreöverta utan vara resurser
nivåerna. någotsamhällsdebatten subsidiaritet poli-I den svenska är av en
tisk nyhet, vilket principen särskild uppmärksamhet.motiverar Iägnasatt
expertbilagan finns bibliografi Johan Eriksson rörande dendärför en av
vetenskapliga och politiska diskussionen subsidiaritetsprincipen.om

från ståOrdet subsidiaritet latinets subsidior: tjäna ellerkommer att att
i militär innebörd och syftade detUrsprungligen hade ordetreserv. en

i Senare vidgades den militära betydelsenreservtrupper.som var reserv,
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till bådegälla uuppförstärkningar och stöda-upper. Slutligen börjadeatt
hjälpordet användas i den allmänna betydelsen stöd och I svensktav

språkbruk ordetanvänds subsidier penningunderstöd, vanligen beträf-om
fande offentliga företag,bidrag till organisationer och individer. När sub-
sidiaritet maktförhållanden åsyftasanvänds politiska den högre ni-attom
vån stöd för nivåemasskall de lägre insatser. subsidiaritets-Menettvara
tanken ingen entydig decentraliseringsidé, eftersom den kan användasär
för såvälmotivera centralisering decentralisering påberoendeatt som om-
ständigheterna i enskilda fallet.det Det denna dubbelnatur i subsidiari-är
tetsprincipen det oegentligt bruka den i Danmark vanligagör attsom

frånöversättningen "naerhedsprincippet". idéhistorisk lärobokI 1960-en
talet används "hjälpprincipen", vilken ligger betydligt närmaretermen

innehållsubsidiaritetsprincipens idémässiga I de övriga EU-statema an-
vänds subsidiaritetsbegreppet tolkande översättning. detta betän-Iutan
kande används bakgrund genomgåendedenna "subsidiaritets-mot termen
principen".

någonSubsidiaritetsidén emellertid inte exakt grundsats. Kritikenär
också mångtydigsubsidiaritetsprincipen den dåligochär ärmot att ger

vägledning vid tillämpningen. har hävdats subsidiatitetDet exempelvis att
lagomkan användas ungefär liktydigt med det svenska ordet harDet

också påpekats medan de centrala politiska begreppen finns iatt mot-
demokrati diktatur, frihet tvång, offentligt privat ärsatspar: etc.,- - -

svårtdet vilket begrepp till subsidiaritet.säga Enäratt motsatsensom
till oklarhetenviktig förklaring i subsidiaritetsbegreppet det inte kanär att

måsteanalyseras i sig, i sitt speciella sammanhang. Det be-ärutan ses
funktion det viktiga hur det används och för vilka syf-ärgreppets som -

sammanhanget skänker mening begreppet. Det därför viktigtärten. att
studera de meningsbärande sammanhang vilkai begreppet har ochanvänts

för förstå subsidiaritetsprincipensanvänds roll i den europeiska integra-att
sådanationen. sammanhangTre kan urskiljas, nämligen den katolska so-

EUnivårelationercialläran, politiska och

Den katolska socialläran

gårDet härleda subsidiaritetstanken till gamla politiska världsbilder.att
Med viss kan exempelvis den grekiske filosofen Aristoteles underrätt an-
tiken, den katolske teologen Thomas påAquino 1200-talet och denav
protestantiske filosofen påAlthusius 1500- och l600-talen ha haftsägas

låtsubsidiaritetsidéer, de inte uttryckligen skrev subsidiaritet iattvara om
sina skrifter. Under medeltiden hade kyrkan den positionjust densom
småningom skulle tillmäta den subsidiära den hjälpte där ingenstaten:

hjälpa.5 trådenkunde Den röda i denna idétradition föreställ-ärannan
ningen den s.k. nämligen den politiska ordningennaturrätten, attom
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morallagar. morallagar harmåste på tidlösa Dessabaserad samlingenvara
mänskliga ochdel denmänniskaninte skapats är naturenutan en avav

fömuftetö går politiskaföre Denupptäckas Naturrätten statsrätten.kan av
på förhållandet där dedetgrundar sigoch berättigandemaktens roll att

begränsadeför sinadet främstaharolika sociala ansvaret egnagrupperna
bästaför detfrämstamål, statsmakten dethar ansvaret gemensamma

politisk-bästa kancommune. Dettabonum ses som engemensamma
där enskilda ochsammanhangekonomiskt-socialtochrättslig ordning ett

samstämrnighet och iiförutsättningargemenskaper har de bästa att en-
skyldigheter, fullgöra sinaochrättighetersina naturligalighet med även

såle-roll uppfattaspolitiska maktensdedet Denuppgifter och "vara
ÄvenunderstödjandeÅ våri seku-samordnande ochrättskipande,des som

inspirations-roll politiskviktigspelarlariserade tid naturrätten somen
rättig-mänskligaokränkbarafråga föreställningenkälla, särskilt i omom

be-har spelatunderstrykasförtjänar dock naturrättenheter. Det attatt en
kontinenten.traditionensvenska politiskaroll i den äntydligt mindre

subsidiaritetstanken kompå grundockså attDet naturrättens somvar
1800-talet.socialläran slutetromersk-katolskadel denbli mot avaven

påvlig rundskrivelseår ipåven 1891Leo XIIIgjordesLanseringen enav
encyklika inne-"Nya saker". Dennabiskopama Rerum Novarumtill -

socialaindividen,mellandrogkatolska kyrkanden gränserbar att upp
subsidiaritetsprin-gränsdragningeni denoch Detstaten. somvargrupper

hävdadesägandetill privatfunktion. Rättenfick sin viktigastecipen vara
med-för tillvaramarknadenborde ingripa iStatengiven att tanaturen.av
har imänniskovärdet. Novarumoch skydda Rerumintressenborgarnas

"arbetamasgått eftervärlden Magnakulturmiljön tillkatolskaden ettsom
försvarethandlar just män-huvuddelen dokumentetochCharta" avomav

och skyldigheterbetonande de rättighetermedvärdighetniskans somav
eftertryckXIII medsocialistema försvarade LeoMotföljer naturrätten.av

hade emellertidArbetarennaturlig rättighet.egendomtillrätten som en
på arbets-vilket utvecklades till kravfrukter,del arbetetstill etträtt aven
materiellatill arbetarnashänsynlön därrättvisgivaren betala togsatt en

påven arbetarnasframhävdeliberalismen rättdåtidabehov. den attMot
Påvenbarnarbete.kritikriktade skarpfackföreningarbilda och mot t.ex.

hanoch menade,klasskampstänkandet ävenfördömde det marxistiska om
ömsesidigt beroendeoch kapitalarbeteuteslöt strejkvapnet,inte att avvar

rättighe-hänsynstagande tillömsesidigtmåste samverka ivarandra och ett
skyldigheter.ochter

år iuttryck 1931genomarbetadefick sittSubsidiaritetsprincipen mest
påvenåret" Pius"På fyrtiondedetrundskrivelsen Quadragesimo Anno av

XI.9 nazistiskatid med totalitäraoroligvarit iSyftet förefaller ha att en
livi människorsrollförfinnakommunistiska regimeroch gränser statens

ordning".etableraoch "en rätt



118 Subsidiaritetsprincipen SOU 1994: 12

På det felsätt ifrånär individ och överlämna tillatt tasamma som en
det privat företagssamhet och industri kan utföra, deten grupp ärsom

orättfärdigt, ondo och störande den ordningenrätta störreav av om en
eller överordnad samfállighet tillväller sig de funktioner kan ut-som
föras effektivt mindre och lägre sällskap. Detta är grundläggande,av en
orubbad och orubblig princip för social filosofi. På grund dess självaav

skall all social handlings målnatur hjälpa medlemmarnaattsanna vara
i samhällskroppen och aldrig försöka förgöra eller införliva dem...att

Låt dem vid maktenär därför övertygas dennasom att trognareom
princip subsidiär funktion följs och låter det finnas graderadom man en
hierarkisk ordning mellan olika samfälligheter, kommer det attmer
finnas både förtroende för den sociala ordningen och social effektivitet
och lyckligare och blomstrande kommer samfundets villkormer att
vara.

avståndstagandetI från den socialistiska klasskampen och de auktoritära
konservativa idéerna sökte den katolska socialläran medelväg i den s.k.en
solidarismen på 1930-talet. Denna skola betonade behovetnya av gemen-

yrkesorganisationer för arbetsgivare och arbetare inom vilkassamma ram
förhandlingar och social dialog kunde föras. Det omstritt hurär solida-en
rismen skall tolkas. Herbert Tingsten hävdade den uttryck föratt ettvar en
korporatistisk samhällssyn och den utgjorde den ideologiska grundenatt
för statskorporatismen.den italienska Andra har i solidarismen sett en

påminnandesamhällsidé institutionaliserad Saltsjöbadsanda. Motom en
den korporatistiska tolkningen har de inväntäven solidarismen före-att
språkade frivillig organisering och den avvisade statlig kontroll ochatt
dominans i yrkesorganisationema.de föreslagna

Ett samhälle betraktas i de båda rundskrivelsema uppsättningsom en
kinesiska askar, där den innersta asken individenutgörs och den lillaav

Alla de övriga askarna subsidiära. hållsär Askarnagruppen. samman av
ömsesidighet: samhället behöver individen och individen behöveren sam-

hället för kunna fungera. Samhället åskallatt sidan utformas in-runtena
Ådividen och farniljen. andra sidan skall samhälle kunna förena enhetett

med mångfald, ungefär katolska kyrkan själv kombinerade sinsom oupp-
lösliga enhet med det kyrkliga livets variation i de skilda länderna.

Subsidiaritetsprincipen blev därmed nyckelbegrepp i den katolskaett
kyrkans världsbild. Perspektivet utvecklades ytterligare i Mater et
Magistra "Moder och lärare" år 1961 och i Pacem Terris "Fred påin
jorden" år 1963 och tillämpades bl.a. på internationella relationer.

Subsidiariteten, vilken ansvarsregelär avgör det ären som vems ansvar
förverkliga det allmänna bästa, tvåharatt dimensioner i den katolska so-

cialläran. Den vertikala dimensionen uppbyggnad och destatensavser
politiska nivårelationema, där tanken uppgifternaär skall utföras påatt
lägsta effektiva nivå. Den horisontella dimensionen gäller avvägningen
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roll iomfattningendvs.privataoffentliga detmellan det och statensav
utgångspunktenmarknadsekonomin, där ärcivila samhället och attdet
självorganiseringmångfald ochförsåskall finnasdet somstort utrymme

decentraliseringsprincip;entydigdock ingenSubsidiaritetsidénmöjligt. är
nödvän-det intesamhällsliveti äringripaå sidan skall intestaten omena

nödvändigt.dåingripa det ärå andra sidan bördigt, staten

nivårelationerPolitiska

ochskall delasmaktendragkamp hurfinnsalla politiskaI system omen
beslutsnivåer skall besluta ochpå olikapolitiska institutionervad ge-om

styrning,självständighet,federation,enhetsstat,Nyckelordennomföra. är
dekoncentration, reglering,koncentration,decentralisering,centralisering,

politiskafråga denvanligharTysklandfederaladetavreglering Ietc. en
förbundsnivån. SverigeIförhållande tilldelstatemasgälltdagordningen

mel-skall fördelasuppgifternahurdiskussionständigt förtsdethar omen
självstyrelsen. Denkommunalaoch dencentralmaktenstatligadenlan

vägle-sammanfatta deförsökgjorde 1974Länsberedningenstatliga attett
offentliga sektorn. Ideninomuppgiftsfördelningenförprincipernadande

försubsidiaritetsprincipensåvitt bekant,formulerades,sammanhangdetta
vårt land.i Förnivårelationerpolitiskavägledning förgångenförsta som

formulering:Länsberedningensföljaatt

förhållandenödvändigt ibeslutsnivåligga högre änböruppgiftEn
berörda.direktbeslutetdetill av

fede-betydelse ifått kanskehar hittills sinSubsidiaritetsprincipen största
federala ni-denmellankompetensfördelningenvägledaförrala attstater,

betydligtnivårelationemadelstatsnivån. De politiska ärvån och mer
också förklararvilketifederala enhetsstater,komplicerade i änstater var-

iintensivavaritmaktdelningsprinciper mestdiskussionen olikaför om
ochverkställandelagstiftande,iuppdelningdenfederationerna. Förutom

federationeridemokratier, tillkommerflestafinns i dedömande makt som
kompetensfördelningomtvistadoftaochdiskuteradutförligt ävenoftaen

delstatsnivå.nivåfederal ochmellan
Schweiz ellermångfald t.ex.kulturellkarakteriserasFederala stater av

Tyskland.självständighet t.ex.regionaltraditionpolitisklång av
interna kon-minska deförmetodbetraktaskan attFederationen som en

centralisering.politiskförhindraochpolitisktiflikterna systemett
fö-naturrättsliga1600-taletstidigasökas i detkanFederalismens rötter

AlthusiusJohannesfilosofensamhällssyn. Iorganiskaochreställningar
ochreligiösaelementfundamentalasågsfederalismprimitiva statens som

ha vissauppfattadesMinoritetersammanslutningar. natur-sekulariserade
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ansågsgivna rättigheter och det kulturellt och poli-övergreppett attvara
sådanatiskt likrikta samhällen. Under vissa förutsättningar borde staten

byggas kring minoritetema och politisk påordning inrättas etten som
mångfald,stabilt kunde förena enhet medsätt beslutsfattandegemensamt

självstyre.långtgåendemed regionalt
Iden amerikanska självständighetsförklaringen år 1776 småningomoch

i den amerikanska konstitutionen 1787/1791 fick federalismen sitt poli-
statsskick.tiska genombrott för fungerandegrund frånRedanettsom

början konflikten djup mellan federalisterna under ledningvar av
Alexander Hamilton vilka sökte utforma stark union och antifederalis-en

företrädd Thomas Jefferson vilka hävdade delstaternas suveränitet.tema av
viktigt för unionenEtt den skulle förhindra framtida krigargument attvar

mellan de amerikanska Under lång tid kom denna motsättningstaterna. att
prägla den amerikanska politiken och partisystemet. I den amerikan-även
ska konstitutionen begränsas de federala påbefogenhetema sättett som
ibland bmkar tolkas subsidiaritetsprincip:som en

Befogenheter vilka inte har delegerats till Förenta kon-staterna genom
fråntagitstitutionen och vilka konstitutionen inte heller delstatema, är

folket.förbehållna respektive delstat eller

Även i de schweiziska, tyska, australiensiska och österrikiska konstitu-
gårtionema det urskilja maktdelningsprinciper ligger subsi-näraatt som

diaritetsprincipen, den sällan uttryckligen finns med. Mer uttalatäven om
framträder subsidiaritetsidén i de ideologiska för de kristde-programmen
mokratiska partierna i under efterkrigstiden.Europavästra

fråga,viktig påEn med bäring subsidiaritetsprincipen, hur kompe-är
tenssfärema kan ändras i federation. Klart delstatema inte ensidigtär atten
själva påkan besluta vilken makt skall ligga den federala nivånom som

såi fall skulle de och förbundsstaten skulle isuveräna statervara-
själva verket statsförbund. nivånalla federationer har den federalaIettvara

tillägg till konstitutionen -inklusive expansion denrätt göraatt en av
påfederala sfären delstaternas bekostnad. Teoretiskt kan därför federa-en

tion omvandlas till enhetsstat federal expansion. Men allaen genom en
federationer har skapat konstitutionella sådanbarriärer för förhindraatt en
utveckling, särskilt det gäller delstaternas existens och geografiskanär

Dessa barriärer förbud sådan federal expansion del-gränser. mot utanavser
samtycke och för berörda delstater. Genom delstatemavetorättstaternas att

har särskild representation i parlamentet i särskild fårkammare de möj-en
lighet deltaga i beslut förändringar kompetenssfärema.att om av

Subsidiaritetsprincipen kan ha frånpräglat den tyska författningensägas
uttryckligenår 1949, "subsidiaritet" inte Fördelningenäven nänms.om

kompetens mellan den tyska förbundsnivån och Länderna de tyska del-av
sådanstaterna all lagstiftningsmakt tillkommer Länderna detär att om
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förbundsnivån.påliggerkompetensensärskilt föreskrivitsinte att
rättsregler iöverordnadförbundsnivån emellertidpåLagstiftningen är

uppräkning exklusiva kom-tyska grundlagen finnsLänderna. denI aven
områden där detdeförteckningpå förbundsnivån, liksom överpetenser en

Såförbundsnivån delstaterna.ochmellanfinns potentiell kompetens
står det Länderna frittsin kompetensförbundsnivån inte harlänge använt

områden.potentiellalagstifta inom dessaatt
subsidia-liggainnebörd brukar näraartikel i grundlagen,72I ansesvars

lagstifta i denförbundsnivån haskallframhålls rättritetsprincipen, attatt
ef-fråga kan lösasintegrund anödvändigtdetutsträckning är att enav

kunna inverkaåtgärder skulledelstatsbenskilda delstater,fektivt enav
ellerhelhet cförbundet upprätt-ellerandra delstaternegativt som

det.enhetlighet kräverekonomiskrättslig ellerhållandet av
åberopats ioftasubsidiaritetsprincipensamhällsdebatten hartyskadenI

Ländema.nivånfederala ochmellan denfrågor gällt relationernasom
reformkraftemaoch de tyskasegrarmaktematillskäletviktigasteDet att

subsidiari-kanintroducerade vadvärldskriget sägasandraefter vara ensom
den tyskabegränsaambitionengrundlagentyskatetsprincip i den attvar

grundla-stadgandet ipraktikenminimum. Itillcentralmakten trotsett -
särskiltdet inteLändernatillkommerlagstiftningsmaktallatt omomgen

emellertidförbundsnivån har detpåliggerkompetensenföreskrivits att -
förbundsnivån. tyskaDefrån tilldelstaternamaktförskjutningskett en

nordamerikanskadeställningpolitisk änharLänderna t.ex.svagareen
maktförskjutningskedet kunnatomständighetendelstaterna. Den att en

isvaghetenillustrerarändrats,konstitutionennivåerna,mellan attutan
nivån ochfederalamellan denmaktdelningenreglerkonstitutionella om

delstatema.
utrikespolitik,handtill i förstabegränsaskompetenssfärenfederalaDen

kommunikationsfrågor. Länderna haroch vissafinanserfederalaförsvar,
Genomförandetför federala ramlagar.inomlagstiftningsrätt avramenegen
administration.Ländernasutsträckningsker ifederala beslut stor genom

i grundlagenkompetensuppdelningstriktastället för denI som angavs
kooperativ fe-modell, s.k.speciellutvecklatden tyska federationenhar en

samordningochförhandlingarformel betonarderalism. federalaDenna
andraharfederala parlamentetDetolika politiska maktcentra.mellan en

Allahar sinadelstatsregeringarnadär representanter.Bundesrat,kammare,
derasLänderna inompåverkarställningstagandenpolitiskafederala som

förbundsråd.måste behandlas i dettakompetenssfär
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EG/EU

Under EG:s hela historia har avvägningen mellan självständig-staternas
het, det mellanstatliga samarbetets roll och de överstatliga institutionemas
ställning i den europeiska integrationen varit omtvistad. har oftaDet rik-

kritik EG:s ambitioner detaljreglera i onödan och dess tendenstats mot att
centralisera beslutsfattandet till Bryssel.att

Det Omstritt subsidiaritetsidén fick fäste iär när den västeuropeiska in-
tegrationsprocessen. uppfattningEn idén på indirektär finns isättatt ett
olika artiklar redan i Romfördraget. Här finns artikel 3 tillnärmningom

ländernas nationella lagstiftning i den utsträckning denav gemensamma
marknadens såfunktion kräver, artikel 100 förutsätt-närmaresom anger
ningarna för sådan harmonisering nationella bestämmelser, nämligenav

de direkt påinverkar den marknadens upprättande ellerom gemensamma
funktion vidare artikel 235 fördragsutfyllnad. Ytterligaresamt om exem-
pel i detta sammanhang EG-domstolens användningnämns ärsom av
proportionalitetsprincipen, brukar besläktad med subsidia-som anses vara
ritet och funnits i bildenmed ända sedan gemenskapen grundades.som
Likaså brukar anföras användningen direktivet rättsakt, vilkenav som
lämnar för medlemsstaterna välja form och tillväga-stort utrymme att
gångssätt för dess förverkligande inom den nationella rättsordningen.

någotDetta dock tvivelaktigt med hänsyn till Romfördragetsynsätt är att
i utsträckning, i till Subsidiaritetsprincipen, kan handlasägasstor motsats

utveckla gemenskapskompetensen i endast riktning, nämligenattom en
fördjupning.

En uppfattning subsidiaritetsprincipen gjorde sitt instegär iattannan
EG först i samband med den s.k. Luxemburg-kompromissen år 1966, då
det slöts "Gentlemens Agreement" medlemsstat i EG haratten om en

begära omröstning i fall majoritetsbesluträtt inte sker i frågoratt att av
påverkar medlemsstatens vitala nationella intressen och medlems-attsom

hotas."själv huruvida dess intressenavgörstaten
Subsidiaritetsprincipen i uttrycklig mening tjugoårighar historia ien

den västeuropeiska integrationsprocessen. Den allmänna innebörden är att
politiska beslut påskall fattas lägsta möjliga nivå förmår hanterasom
dem. Principens politiska introduktion kan dateras till februari månad

då1984 Europaparlamentet lämnade sitt förslag till fördrag om en euro-
peisk union. förslag hadeDetta tagits fram efter det första direktvalet till
Europaparlamentet 1979 kommitté, ledd den italienske för-av en av
grundsgestalten i enandeEuropas Altiero Spinelli. förslaget lanserasI
subsidiaritetsprincipen för rågångarskapa klarare i maktutövningenatt

medlemsstaterna.mellan gemenskapens institutioner och
Några år fördes Subsidiaritetsprincipen in i Enhetsakten inom ettsenare

områdebegränsat artikel 130r 4:genom
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åtgärderGemenskapen skall vidta rörande miljön i den utsträckning som
de syften bättre kan uppnås på gemenskapsnivå på deänsom anges
enskilda nivå.medlemsstaternas

allt döma korn emellertid principens genombrottAv verkliga i EG ef-att
åri Bonn 1988 mellan EG-kommissionens president Jacquesmöteter ett

PåDelors och ministerpresidenterna i de tyska Länderna. idémässigtett
fråga företrädare förplan det mellan subsidiaritetsidénsmöteettvar om

två centrala sammanhang romersk-katolicismen och federalismen.-
Konkret handlade den de tyska Länderna hyste införmötet om oro som en
centralistisk utveckling EG kunde undergräva Ländemas politiskaav som
ställning. subsidiaritetsprincipen önskade förhindraGenom man upp-

integration. fanns utbredd diskus-komsten Bryssel-ledd Vidareav en en
risken för politisk och administrativ överbelastningsion inom EG avom

tidsplanen igemenskapens institutioner. Genom den ambitiösa
fått pressad arbetssituation ochEnhetsakten hade EG-systemet alltmeren

framstod möjlighet minska arbetsbe-subsidiaritetsprincipen attsom en
avgränsning kämverksamheten.lastningen klararegenom en av

dEstaing promemoria för1990 presenterade Valéry Giscard en
tvåhan hävdade det fanns förverkligaEuropaparlamentet där sättatt att

på.subsidiaritetsprincipen medlemsstaterna skulle överföraDet attena var
gemenskapsnivån gemenskapen kunde utförasådana uppgifter till där

individuellt. betonadeuppgifterna bättre medlemsstaterna Detta ef-än sätt
tendens till centralisering. andraoch hade inbyggd Detfektiviteten sät-en

vilka hadeinnebar endast de uppgifter skulle anförtros gemenskapenatttet
detta fall blev tenden-gränsöverskridande karaktär eller verkan. I senareen

decentraliserande, eftersom gemenskapens insatser skulle starktsnarastsen
begränsas.

först Spinelli-rapporten och därefter Giscard dEstaingsGenom att anta
parlamentet sina främsta bidrag till principenssubsidiaritetsrapport gav

utifrånutveckling. partigrupperingarna i parlamentet, det framförSett var
subsidiaritetsprincipen.allt kristdemokraterna anhängaresom var av

Förklaringen det katolska kyrkan transnatio-kan medarvet somvara en
frånmakt, inflytandet romersk det frihets- och medborgar-nell rätt samt

frånrättsliga idealet franska revolutionen. stödgruppenDen näst största -
frågasocialdemokraterna däremot splittrade i principen.var om

frånSocialdemokraterna mindre medlemsländer tenderade sub-att mervara
frånpartivännernasidiaritetsvänliga deän stora staterna.

förhandlingarna unionsfördraget blev subsidiariteten de vik-I om en av
frågorna. Kommissionen lanserade subsidiaritetsprincipen itigaste sitt

1990.24politisk kommissionensyttrande union i oktober Enligtom en
på individenspresident grundades principen "det moraliska krav görsom

ändamål". frånvärdighet och ansvarighet till varje samhälles Inspirationen
sågsden katolska socialläran uppenbar. Subsidiaritetsprincipenvar som
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inte återlämnabarasätt kompetenser till medlemsstaterna,ett att utan
också möjliggöra utveckling den exklusiva gemenskapskompe-att en av

frågaI reglerna för den inre marknaden hävdade presidenttensen. om
Delors dock, det inte kunde fråga återlämnabli kompetenser tillatt attom

nivån.den nationella
Storbritannien och Tyskland gjorde införandet tillfredsställandeav en

subsidiaritetsartikel i fördraget till förutsättning för utvidga EG:satten
behörighetsornråde. Subsidiaritetsprincipen uppfattades nödvändigsom en
motvikt till utökade kompetenser för unionen.

Medlemsstaterna lyckades visserligen sig införa subsidiari-attena om
svårttetsprincipen Maasttichtfördraget, hade komma öve-attgenom men

hur den skulle definieras den skulleoch placeras. Att princi-rens om var
ståtill slut kom i själva fördragstextens artikel 3b, berodde påatt attpen

särskilt Tyskland och Storbritannien ville EG-domstolen starkarege en
principens tillämpning.roll vid övervakning Den tyska regeringenav

slog vakt Ländernas lagstiftningsmakt angelägen be-attsom om var om
från låta påfria unionen onödig lagstiftning och den koncentrera sig sina

övergripande uppgifter. Tyskland föreslog därför regioner i vidstora att
tillgångmening Regionala kommittén skulle ha direkt till EG-genom

fall där berörde regionala kompetenser hadedomstolen i regler anta-som
på EG-nivån strid subsidiaritetsprincipen. Storbritannien ågits i med sin

så långt fåsida gick föreslog medlemsstaterna skulle rättatt att attman
låtaredan under utarbetandet rättsakt EG-domstolen denprövaav en om

subsidiaritetsprincipen.förenlig med De övriga medlemsstaterna ön-var
skade principen infördes i ingressen till fördraget, vilkendock endast att
inte skulle kunna komma underkastas domstolskontroll. Somatt argu-

anförde de för stark juridisk förankring principen kunde ledament att en av
till "gemenskapsregering domare", skapa tvivel den existerandeav omen

försvåra sågsEG-rätten och beslutsprocessen. Subsidiaritetsprincipen ute-
slutande politisk princip och skulle därför endast underkastas poli-som en
tisk för föra rådet.kontroll, möjlighet land saken infört.ex. ett att upp

ågick skiljelinje mellan sidan Storbritannien och TysklandDet en ena
å också frågaoch andra sidan de övriga medlemsstaterna i fonnule-om

ringen subsidiaritetsprincipen. förra länderna ville haDe negativav en
målsätt-formulering, dvs. EG endast skulle handla den aktuellanäratt

uppnås ansågningen inte kunde medlemsstaterna; vidare de detattav
också ingåskulle "proportionalitetskrav" och alla verksam-EG:sett att
hetsområden skulle underkastade Subsidiaritetsprincipen dvs. ävenvara -
områden där EG hade exklusiv kompetens skulleEG handlasamt att-

måsteenbart problem lösas med hjälp gränsöverskridande insatser.om av
långt. påFör flera de andra gick dessa krav för Kravet gränsö-staternaav

verskridande effekt skulle betyda knappast längre kundeEU be-t.ex. att
driva regionalpolitik, eftersom regionalpolitiskt stöd inte nödvändigtvis
får någon verkan De andra delade inte helleröver gränserna. staterna upp-



SOU 1994: 12 Subsidiaritetsprincipen 125

fattningen subsidiaritetsprincipen också på områdenskulle gälla de däratt
EG hade Slutligen fruktade denexklusiv kompetens. negativaattman,

påformuleringen alltför grad skulle flytta bevisbördani hög över gemen-
åtgärdskapen. "bevisa" viss politik ellerEG skulle bli att atttvungen en

inte kunde genomföras tillräckligt väl medlemsstaterna själva. De sub-av
sidiaritetskritiska därför positiv formulering,önskade attstaterna en som

områden ändamålet effektivast tillvaratasEG skulle handla de där av
EG eller de gränsöverskridande effekterna kräver det.

Efter hand förhandlingarna framskred försköts tyngdpunkten allt-som
ståndpunkten.den tysk-brittiskaöver motmer

slåsartikel i fördraget följaktligen fastI B att:

skapandet alltDetta fördrag markerar fas i mot av enen ny processen
folken, där besluten skallfastare sammanslutning mellan de europeiska

mål uppnåsskall ifattas så medborgarna möjligt.....Unionensnära som
överensstämmelsefördrag ienlighet med bestämmelserna i detta samt

i fördraget, med beak-de villkor och den tidsplan fastställtsmed som
sådan i artikel 3b isubsidiaritetsprincipen, den definierastande av

Europeiska gemenskapen.Fördraget upprättandet avom

sålunda i sin verk-åläggs de olika EG-institutionemaRomfördragetI att
utifrån den deñni-tänktafortlöpande bedöma sina insatsersamhet närmare

subsidiaritetsprincipen i artikel 3b Romfördraget:tionen av

för den behörig-skall sin verksamhet inomGemenskapen utöva ramen
mål uppställts för den enligttilldelats och de harden harhet somsom

fördrag.
behörig skall den iPå områden där gemenskapen intede ärensam

endast och isubsidiaritetsprincipenöverensstämmelse med agera om
målen för åtgärdenden planerade inte tillräckligmån iden ut-som

påuppnås åtgärden därför, grundmedlemsstaterna ochkansträckning av
verkningar, bättre kanåtgärdens omfattning ellerden planerade ut-av

föras gemenskapen.av
gårnågon åtgärd vadvidtaGemenskapen skall inte utöversom som

uppnå målen fördrag.i dettanödvändigt förär att

återfinnsförsta stycket le-Artikel består principer: I3b egentligen treav
innebär,också förekommer i artikel Dengalitetsprincipen, somsom

endastinstitutioner kan handlaframhållits, gemenskapenstidigare näratt
stycket introdu-fördragen. I andrahar befogenhet för detta ide positiven

åtgärder skallinnebär intevilkensjälva subsidiaritetsprincipen, attceras
i det tredjenivå nödvändigt. Proportionalitetsprincipen,vidtas högre än

institutionerna skallmedel användsstycket, innebär deatt varasom av
måste rådamålet proportionalitet iuppnå och detnödvändiga för attatt
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målmellan och medel. de principerna detavvägningen Av egentli-ärtre
står någotbara subsidiaritetsprincipen för i gemenskapsrät-nyttsomgen

ten.
följde den linje Tyskland och Storbritannien förordatResultatet isom

så måtto principen fördes in i artikel i själva fördragstexten. Vidareatt en
negativa formuleringen principen med bevisbördan hosvaldes den EGav

också på områdenproportionalitetskravet gäller däroch slogs fast EGatt
accepterades inte Storbritanniens kravhar exklusiv kompetens. Däremot

på EG-domstolen eller Tysklandsförhandskontroll rättsakterav genom
subsidiari-förslag Regionala kommittén möjlighet föraattattom ge upp

Förespråkarna den mjukare linjen ficktetsärenden till EG-domstolen. av
gränsöverskridande effekter för EG skullebort begränsningen till att

åtgärder. därför effektiviteten bedömningsgrundvidta Kvar stodkunna som
utföras gemenskapen"."bättre kan av-

tvåfinns nyckelord i subsidiaritetsprincipen. Det EGDet är attena
frågorsin roll till där medlemsstaterna inte själva tillräck-skall begränsa i

åtgärden.uppnå målen planerade andrakan för den Detlig utsträckning
sådantåtgärden kanformuleringen i läge bättrenyckelordet finns i ettatt

i för-gemenskapen. innebär subsidiaritetsprincipenutföras Det attav
båda aktua-aspekter Giscard dEstaing tidigaredragstexten omfattar de som

så det acceptabeltNyckelorden kan tolkasliserade. äratt att staterna ge-
måhända pååtgärder på inte sker effektivast tänk-nomför hand vilkaegen

ändå skall gripatillräckligt bra för gemenskapen intebara sätt, är attmen
sakfrågor vik-skall begränsas tillin. insatsenDen som gergemensamma

stordriftsfördelar vid samordning mellan ellertiga ärstaterna som av
gränsöverskridande

alltså kontroll,Subsidiaritetsprincipen underkastad EG-domstolensär
rådets Påockså framhålls i riktlinjer principens tillämpning.vilket om

råd, och parla-överenskoms dessutom kommissionbrittiskt initiativ att
lägga fast hur principeni s.k. inter-institutionellt avtal skullement ett

ansågsprincipen behövaskall tillämpas. intressantDet är att notera att
åtagandenförankrad EG-organen själva.bli politiskt med konkreta av

tordeDomstolens övervakning principens tillämpning inte ha ansettsav
påskulletillräcklig för förhindra rättsakter i onödan EG-ni-antasatt att

årenvån. självklart domstolen harhänger medDet attsamman genom
för driva hellregjort sig känd fram integrationenatt att attansegenom

frågor medlemsstaternas.under gemenskapens kompetens änsorterar
Utgången Maastrichtfördragetden danska folkomröstningenav om

folkligt1992 ställde subsidiaritetsprincipen i förgrunden för debatten om
underskott",inflytande unionen. Kritiken EU:s "demokratiskaöver mot

påstådda minskade kompetensenkommissionens regleringsiver och den
pådet blev viktigt kunna pekaför de nationella parlamenten gjorde att att

fattas så medborgarnabeslut inom EU i fortsättningen skulle näraatt som
möjligt.
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3.2 Tillämpning inom miljöpolitiken

Sammanfattning: En uttrycklig fördragsbestämmelse subsi-om
gångendiaritet infördes för första påenhetsakten 1986 mil-genom

jöområdet. detta avsnitt redovisas därförI subsidiaritetsprincipens
tillämpning miljöområdet. genomgånginom Den utredningensom

på miljöområdetgjort på fråganrättsakter tyder visstatt ettav om
på gemenskapsnivåmiljöproblem fordrar lösning verkligenen

under beredningen rättsakter. princi-Däremot harövervägs av nya
innebörd inte någotklarlagts avgörandenärmare ännupens genom

i EG-domstolen.

påMiljöpolitiken kan tjäna exempel hur subsidiaritetsprincipenettsom
tillämpats och kan tillämpashar i praktiken. Den illustrativtär ett- -

på områdeexempel det endastdärigenom miljöns subsidiaritets-äratt som
också påuttryckligen gällt, såprincipen tidigare principenssätt attmen

komplexitet framträder tydligt.där
Flera allvarligaste miljöproblemen gränsöverskridandede karak-ärav av

står ocksåinte till sina verkningar. Därmed klart åt-dettär, annat attom
gärder problem fordrar handlande fleradessamot ett gemensamt stater.av

subsidiaritetsprincipen uppfattas renodlad decentralise-Om som en
svårareringsnorm kan det bli fatta beslut. Enatt gemensamma annan

nivå på såvälkomplikation olika existerande nationellt miljö-är staternas
påskydd politisk ambition miljöområdet. De harstater ettsom som mera

nationellt miljöskydd kan, läggsävenavancerat om gemensamma nonner
åberopa bibehållafast, vilja subsidiaritetsprincipen för in-strängareatt

hemska regler.
årGenom ändringar i Romfördraget 1987, den s.k. Enhetsakten, inför-

framhållits, gångendes, tidigare för första uttryckliga bestämmelsersom
åtgärder på miljöområdetEG kunde vidta ochatt attom om en

gälla.subsidiaritetsprincip därvid skulle föreskrevs:I artikel 130r.4

åtgärderGemenskapen skall vidta rörande miljön i den utsträckning som
uppnås på gemenskapsnivåde syften i punkt bättre kanl änsom anges

på nivå...de enskilda medlemsstaternas
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åremellertid inte det före 1987 saknades siginnebärDet att vare gemen-
nivå pååtgärder på område denmiljöns eller vil-resonemangsamma om

åtgärderna borde vidtas.ken

årenDe tidiga

år uppdrog medlemsstaternas ochVid i Paris 1972möte stats-ett rege-
åretEG-institutionema under det kommande utformaringschefer att ett

miljöområdet. Så ocksåpå kom ske,handlingsprogramEG:s att trots att
oljekrisen 1973-1974. eko-strävanden i tiden sammanföll med Dendessa

spår svårighe-följde i oljekrisens medförde naturligtvisnomiska kris som
såväl företagoch andra bördor för enskildainföra restriktionerter att nya

ekonomin i allmänhet.försom
på miljöområdet århandlingsprogrammet 1973Redan i det första

på nivåeråtgärder flera olika ochmiljöpolitiken fordrarkonstaterades att
beslutsnivå kan det bästa resultatet.gäller välja den Idet attatt som ge

bla.:sägsprogrammet

nödvändigt fastställa denkategori föroreningar detvarjeInom är attav
gemenskapen, internationellåtgärdsnivå lokal, regional, nationell,

förorening och det geografiskarespektivebäst mot typ avsvararsom
område skyddas.skallsom

Åtgärder på gemenskapsplanet skalleffektivakan antas mestvarasom
nivån...27till denkoncentreras

område de uttryckliga befogen-åtgärder miljöns inte tillhördeEftersom
Romfördraget komtillerkändes iheter gemenskapen gemensamensom
främst med tillämpning artikelvid tid utformasmiljöpolitik denna att av

Romfördraget.100 eller artikel 235
rådet utfärda direktiv för harmoniseraArtikel 100 befogenhet attattger

påverkar markna-sådana denlagar i medlemsstaterna som gemensamma
gäller artikelSådana beslut fordrar enhällighet. När det 235dens funktion.

tillämpning beskrivitskaraktär och allmännahar den bestämmelsens un-
rådetden möj-här räcka med erinrader avsnitt 2.3. Det kan att att gerom

befogenheter i andra bestäm-åtgärder för vilka det saknaslighet vidtaatt
åtgärdenförutsättning "nöd-Romfördraget.melser i En är att anses vara

någotförverkligaden marknadensvändig för inomatt gemensamma ram
miljöpolitiken utformades där-mål".gemenskapens Den gemensammaav

målentvå formulerade i artikel 2hänvisning till de allmäntför med av
målet harmonisk utvecklingnämligen "främjaRomfördraget, att aven

målethelhet" ochverksamheten inom gemenskapenden ekonomiska som



SOU 1994: 12 Subsidiaritetsprincipen 129

"främja fortgående Ävenatt och balanserad expansion"23.en artikel 235
fordrar enhälli beslut.ga

Det förekom också konkreta åtgärderatt motiverades med justatt ge-
åtgärder nödvändiga. Ett påmensamma exempel rättsaktvar det in-en av

nehållet direktivetär skydd fåglar.för vilda I direktivets ingressom sägs
bl.a. att

fågelarter,de i vilt tillstånd naturligt uppehåller sig påsom medlems-
område i Europa,staternas iär utsträckning flyttfåglarstor och får där-

för betraktas egendom; effektivt skydd för fåglarnasom ettgemensam är
typiskt gränsöverskridandeett problem, länderna har ettsom gemen-

för.samt ansvar

Även således i vissa frågor kunde nå denom enhällighetman artikelsom
100 och artikel 235 fordrar, fattades flera miljöbeslut först efter långdragna
förhandlingar och ibland också efter strid huruvida gemenskapemaom
verkligen hade kompetens fatta beslut. Sådana strideratt förekom närt.ex.
kommissionens första förslag till åtgärder havsföroreningarmot presente-

årrades 1977. Det de politiska och psykologiska konsekvensernavar av
det därpå inträffade haverietstrax utanför Storbritanniens kust med olje-
tankem Amoco Cadiz kom öppna förvägen handlingsprogramattsom ett

oljeföroreningar havs.tillmot
Det förhållandet båda de artiklar i Romfördragetatt gjorde rniljöåt-som

gärder möjliga krävde enhällighet, medförde tendens låta rniljönor-atten
utgå från den minstamerna nämnaren, dvs. det inte säl-gemensamma var

lan omöjligt gå längre denatt än minst miljömedvetne medlemmen var
beredd sträcka sig. Det innebaratt i sin medtur kraftfullatt stater en egen
miljöpolitik med stöd i den allmänna opinionen Danmark,-Nederländerna och Tyskland krävde de åtgärdernaatt gemensamma-
skulle formen minimidirektiv,ta alltså lägstaav godtagbaren gemensam
standard fria händer förstaterna delsom upprätthållagav att egen ett star-
kare miljöskydd.

Den miljöpolitiken hade såledesgemensamma initierats ochstats-av
regeringschefema och den kom också under 1980-talet drivasatt vidare av
dem inom Europeiska rådets Europeiska rådet i Stuttgart 1983 krävderam.
verkningsfulla åtgärder all miljöförstöring,mot särskilt den drabbadesom
Europas skogar. Vid Europeiska rådets i Brysselmöte 1985 uttalades att
miljöskydd skulle grundläggandeutgöra del såväl medlemsstaternasen av

gemenskapens politik inom de skildasom politiska sakområdena.
Trots de politiska och ekonomiska svårigheterna och avsaknadentrots

uttrycklig kompetens på området, komav lången rad rättsakteren att ut-
färdas på miljöns område före åräven 1987, frågait.ex. gränsvärdenom
för olika utsläpp i lufttyper och buller ochav vatten, kraven påom om
miljökonsekvensbeskrivningar.

5-l40l72



121994:SOUSubsidiaritetsprincipen130

MaastrichtfördragetochEnhetsaktenMellan

förgemenskapemafickårkraft 1987iträddeEnhetsaktenGenom som
miljöområdet.påbeslutfattabefogenheteruttryckligagången attförsta

också förkommiljöbestämmelserfördragetsiredan nämnts,Och, som
formuleras.subsidiaritetsprinciputtrycklig attgångenförsta en

uttalatssärskiltdäreftermiljöområdet attharpå gemen-rättsakterI
direktivettillingresseniSånödvändiga. sägs omt.ex.ärnormersamma
vattenförore-"eftersomjordbruketfrånnitrater attförskydd motvatten

andraipåverkakanmedlemsstat vattnetinitraterförorsakadning enav
enlighetigemenskapsplanetåtgärderdet behovfinnsmedlemsstater, av

gemenskapsaktion130531 förordningentillingressenIartikelmed om en
sjön,Irländskaikustfarvattnenvid ochkustornrådenamiljöskydd iför

Östersjön delennordostligadenochkanalen, avEngelskaNordsjön,
genomförasområde kandettaåtgärderlikaså "vissauttalasAtlanten att

ensam".32medlemsstatvarjegemenskapsplanet änbättre av
dengenomföraförgrundenrättsligaockså den attladesEnhetsaktenI
åt-vidtamajoritetsbeslutmarknaden. möjligtblevDet attinre genom

inredensyfte upprättailagar attharmoniseraförgärder staternasatt
detbedömdesmarknadeninreDenfå fungera.den somochmarknaden att

Måletframtiden.för denprojektet närmasteviktigasteallra gemensamma
år 1992.genomfördfulltskulledenatt varavar

konfliktmån ivisssamtidigt istodmarknadeninredensatsningEn
Ökad produktionuttryckt:"Enkeltmiljöpolitiken.denmed gemensamma

mellanförorening"34. i kampenharDet attökad sagtstillledakan antas
marknaden,tidigaregemenskapenvaldemarknadeninredenochmiljön

skönjas. Ettkunnatharåtminstoneomsvängning ex-att senareenmen
påkravdessförDanmarktalankommissionenväckte mot1986empel:

returflaskor. EG-domstolensäljas ifickendastläskedryckerochölatt
danskadetavgörande,betydelsefulla attprincipielltsittivisserligen,fann

miljöskydd äreftersom ettmed EG-rättenöverensstämmelsestod ikravet
fria rör-från principentillberättigarmål varorsavstegväsentligt omsom

kanDanmarkstämdekommissionenfaktumdetsjälvaMen attlighet.
pla-värdemiljöndå tillmätteinteden somtydamöjligen sammaatt

avstå frånbeslutatkommissionenharmarknaden. Senareinredennerna
för bilarskattelättnaderlandetförNederländernatalan attväcka germotatt

förDanmarkheller attstämtkommissionen inteliksomavgasreningmed
avgasrening35.katalytiskbilarförbjuder importlandet utanav

nödvändigtsamtidigtgjorde det att,marknadenden inreSatsningen
första,detFörmiljöåtgärder.två diskuteraskäl,främst gemensammaav

produktivitetsutvecklingundvika denför somredan attattantytts,som
på miljön. Mennegativtinverkademålfrämstamarknadensinredenvar
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också, för det andra, för motverka miljöskyddskravatt skulleatt snedvrida
den konkurrens förutsattes ske på lika villkor. Redan isom artikel 100a

den inre marknaden infördes därförom särskild föreskrift följande ly-en av
delse:

Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 i fråga hälsa,om
säkerhet miljö- och konsumentskyddsamt utgå från hög skydds-en
nivå.

4. Om medlemsstat, efter det rådet med kvalificeraden att majoritet har
antagit bestämmelse harmonisering, deten nödvändigtom anser att
tillämpa nationella bestämmelser med...hänvisning till miljö- eller
arbetsmiljöskydd, skall den underrätta kommissionen dessaom
bestämmelser.

Kommissionen skall belcäfta bestämmelserna sedan den konstaterat
dessa inteatt utgör medel för godtyckligett diskriminering eller

innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna.

Artikel 100a erbjuder alltså ytterligare grund för åtgärder på miljönsen
område i de fall då åtgärden har anknytning till förverkligandet den inreav
marknaden. Vilken bestämmelse skall läggas till grund för miljöbe-som
slut artikel 100a eller artikel 130s har länge utgjort tvisteärrmeett- -
mellan rådet och kommissionen. Artikel 130s Enhetsakten har följande
lydelse:

Rådet skall enhälligt beslut på förslag kommissionengenom ochav
efter ha hört Europaparlamentetatt och Ekonomiska och sociala kom-
mittén bestämma vilka åtgärder skall vidtas gemenskapen.som av

Rådet skall på det sätt i föregående stycke definiera de frågorsom anges
vilka beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.om

De viktigaste skillnaderna mellan bådade bestämmelserna eller harär varit
följande:

Beslutsordning.
Beslut enligt artikel 100a kan fattas med kvalificerad majoritet, medan be-
slut enligt artikel 130s före Maastrichtfördraget fordrade enhällighet. Den
nuvarande regeln i artikel 130s kräver fortfarande enhällighet i vissa fall,

det flertalet beslut kanstora fattas med kvalificeradmen majoritet.
När artikel 100a används skulle rådet tidigare fatta beslut i samarbete

med Europaparlamentet, medan det vid tillämpning artikel 130sav var
tillräckligt parlamentet fick sig.att Nu, sedanyttra Maastrichtfördraget
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inredengällerdetmedbeslutanderätt närparlamentetharkraft,iträtt
medsamarbeteifattasmiljöreglemaenligtbeslut par-medanmarknaden

lamentet.

Standardnivå.
från högutgåskall100apå artikelgrundasMiljöskyddsåtgärder ensom

i mil-föreskrevsintetidigarestandardsärskildnågonskyddsnivå, medan
iemellertid ävenharMaastrichtfördragetGenom nujöbestärnmelsema.

högtillsyftaskallpolitikgemenskapensfast enlagtsmiljöreglema att
130r.2.skyddsnivå artikel

handlingsutrymme.Medlemsstatemas
nationellaenhälligt strängareär100aartikelenligtbeslut antasrådetsOm

kvalificeradmeddäremotbeslutettillåtna. Om antas ma-inteföreskrifter
tillämpafortsättabeslutetsig attmedlemsstat motsattkanjoritet somen

intedeförutsattföreskrifter, ut-nationella attexisterande, strängareredan
handelshinder. Dennaförtäcktaellerdiskrimineringgodtycklignågongör

"miljöga-betecknasbrukaravvikelsernationella entill sommöjlighet
besluta strängaremedlemsstaternaanvänds kanartikel 130sranti". När -

föreskrifter.nationellaavvikandeinteänom -

130sartikelifunnits intagensubsidiaritetsprincip har mensärskildEn
sub-allmäninförtsharMaastrichtfördragetGenomartikel 100a. eniinte

fördragetsalltså, enligtharsubsidiaritetssynpunktsidiaritetsprincip. Ur
dendelstvå ut-attföredra sätt,varitartikel 130s genombokstav, att

någoninnanskall skesubsidiaritetsprövningföreskrivittryckligen att en
stånd, dels staternatill attkommerallsnormgivning genomgemensam

närävenhandlingsutrymmenationellt norm-gemensamvidare enfått ett
nödvändig.befunnitsgivning

tillförslagsinagrundavaltkonsekventrelativt attharKommissionen
130s. Iartikelföredragitharådetmedanartikel 100apåmiljöbeslut synes
tvistenEG-domstolenavgjordetitandioxidmålets.k.i detavgörandesitt

den kor-utgjorde100a. vadgälldeTvistenartikelförmån för somtill
förbättrabådemålsättning attdirektiv,förrättsgrunden varrekta ett vars

marknaden. framgårDetden inreinomhandelnunderlättaochmiljön att
artikel 100aviddelsviktfäst attavgörande gerdomstolens att manav

skallmiljöskyddviddelsställning,starkare att ge-Europaparlamentet en
tillbörligaområden ochpå övrigapolitik attgemenskapernasnomsyra

på högkravdess100aartikelenligt enkanmiljöhänsyn genomtas
i1993avgörande idomstolenspekarriktningskyddsnivå. marsI samma

korrektrådet. valgälldeMåletochkommissionen avmål mellanett
direk-fannDomstolenavfallshantering. attdirektivförrättsgrund ett om
funk-marknadensinrepåverka denkundevisserligenbestämmelsertivets
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tion regleringen i alltatt väsentligt motiveradesmen rniljöskäl. Därförav
hade rådet handlat rätt kommissionens ochmot Europaparla-som -

önskan artikelmentets 130sangett rättsgrund. Man kan såledessom-
dra den slutsatsen regleringsatt väsentliga syfte bättreärom en miljöen
skall artikel 130s tillämpas även regleringen har bieffekter för den inreom
marknaden. I övriga fall, där syftet ocksåär reglera den inreatt marknaden,
bör rniljöbeslut grundas på artikel l00a. v

Efter Maastricht

Det efter Maastricht- och de danska och franska folkomröstningarna -intensifierade allmänna subsidiaritetsintresset har delvis kommit att om-
fatta miljöområdet.även Vid Europeiska rådets i Edinburghmöte 1992 ut-
talade kommissionen den, bidragatt till subsidiaritetsprincipensettsom

tillämpning,närmare avsåg under år 1993att existerandeöver sekundär-se
i syfterätt föreslå eventuellaatt utgallringar och förenklingar. Vad gäller

miljöområdet uttalade kommissionen den avsåg "förenkla, konsoli-att att
dera och aktualisera existerande särskilt demtexter, gäller luft ochsom

för hänsyn till kunskapvatten, att ta och tekniska framsteg".ny
I samband med den översynen tycks vissa medlemsstater, särskiltnu

Storbritannien, på tillfället med hänvisning till subsidiaritets-attpassa
principen angripa delar äldre normgivning de inteav ännugemensam som

sig efter. Sårättat Storbritanniengör och Frankrike gällande t.ex. att en
del detaljreglema i destor direktiv dricksvatten- ochav badvattenskva-om

litet redan 1975 lämpar sigantogs bättre för nationellsom lagstiftning.
Det kan nämnas EG-domstolen iatt aktuell dom funniten att
Storbritannien brustit i sina förpliktelser inte vidta nödvändigaattgenom
åtgärder för till badvattnet i Blackpoolatt att och Southport uppfylldese
kvalitetskraven i EG:s badvattensdirektivy Samma länder ocksåanser

subsidiaritetsprincipen böratt medföra uppluckring de direktiven av om
gränsvärden för luftföroreningar detnär gäller svaveldioxid,som, antogs
1980 efter fyra årsän diskussioner och, i fråga bly,mer beslutadesom
1982 efter årssju överväganden.

Storbritannien anför också subsidiaritetsprincipennu argumentsom
normgivningmot på miljöområdet,ny gemensam det förslagt.ex. mot

till regler för soptippar kommissionengemensamma lade fram i junisom
1993.

Subsidiaritetsprincipen i praktiken

Den genomgång vi gjort rättsakter på miljöns område tyder påsom av att
frågan visst miljöproblem fordrarett lösning påom gemenskapsnivåen
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skallEG-rättsakterdeberedningen antasunderverkligen övervägs somav
verkarmiljöbestämmelser. DäremotRomfördragetstillämpningmed av

innebörd närsubsidiaritetsprincipens närmarefrågandet inte omsom om
medlemsstaternasochgemenskapensmellangränsdragningengällerdet

avgörandenågotpå sinställaskommit spets, t.ex.kompetens genomatt
betydande inverkannågonhaftinteharPrincipenEG-domstolen. merav

förrän helthellerinteoch harnormgivningen ny-på den gemensamma -
sigvelat motsättanågon medlemsstatåberopats ge-enligen somav-

normgivning.mensam
kommithasåledes intetycksinnebördSubsidiaritetsprincipens närmare

detpå såfall inte sättområde, i attmiljöpolitikenspå vartklarläggasatt
tillämpningprincipensfallvilkainågra slutsatserdramöjligtär att om

tänk-flerafinnaskannormgivning. Dethinder motutgör ett gemensam
härtill.förklaringarbara

fordradetidigareartikel 130senligtbeslutförklaringmöjlig ärEn att
så-innebärfrågor. Detvissaendast igällerhavetenhällighet. Det numera

tillprincip hari rätt motvetomedlemsstat gemensamvarjeledes att
subsidia-åberopasärskiltbehovetminskavilket bör attnormgivning, av

förklaring kanrådet. Enbeslut iskäl vararitetsprincipen mot annansom
miljöfrågor kanrättsakter rörberörts,tidigareförhållande attdet somsom

inomRomfördraget,ibestämmelser t.ex.andramed stödbeslutas även av
särskilteller,fiskeripolitikenellerjordbruks-för den gemensammaramen

föreju,harbestämmelsen100a. Denartikeltillämpningmed.ofta, av
subsidiari-föruttryckligtnågotinte utrymmeMaasuichtfördraget, engett

tetsprövning.
miljöfrågor oftasånaturligtvisdet attviktigast-och ärSlutligen - subsidiaritetspröv-aspekter ävengränsöverskridandesådana attjusthar en

medlemssta-berättigad. Attnormgivning ärtilllederning att gemensam
mil-beslutövergripanderadframgå denså börsakenhar sett avterna
nå-innehöllRomfördragetinnanredanfattasjöområdet kom ensattsom

ibestämmelser ärrmet.gra
så medförhandlingsutryrnmemedlemsstaternasfrågangällerdetNär om

artikel 100atitandioxidmåletiavgörande attEG-domstolensvisserligen
Vidmiljöarbete.i EG:splatsframskjutenfå enkomma änbör att meren

förbegränsattyda utrymmetyckasdetbetraktelse kan ettytlig mera
börMantillämpas.då artikel 1305de fallmedjämförtmedlemsstaterna

dan-målet derefereradedetbl.a.hålla i minnet omdock att ovansom-
moti-de kantillåtnaåtgärdernationella ärvisatreturflaskomaska om- förhållandeproportionella imiljön och ärgenuin omomsorgveras av en

principerövrigamarknadensfår friadensådana fallsyfte.sitt Idettatill
vika.

miljöområ-normgivninguppnåddtidigaredelNär gemensamnu en
nationellåtervinnandeslutligensigdetfråga, visar etti attdet avsätts

skyddtillnormgivningomintetgörariskerakankompetens att gemensam
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luftföroreningar förs frånmot att t.ex. land till land. Dessutom åberopas
för första gången subsidaritetsprincipennu argument motsom ny gemen-

namngivning.sam
Som vi redan inledningsvis antydde kan således subsidiaritetsprincipen
uppfattad enbart decentraliseringsregel försvåra nödvändigsom en- --

handling. Samtidigt finns också klar riskgemensam motsättningenatten
skärps mellan å sidan länder med miljöskyddett deena avancerat eget som
önskar tillgöra och, å den andra, sådantgemensam norm stater utan ett
skydd ekonomiska och andra skäl önskar bevara sin nationellasom av
handlingsfrihet.

3.3 Allmän funktion och tillämpning

Sammanfattning: dettaI avsnitt redovisas subsidiaritetsprinci-
allmänna funktion och tillämpning inom EU. Av särskildpens be-

tydelse rådetär har utfärdat riktlinjer föratt subsidiaritetsprincipens
tillämpning. inter-institutionelltEtt avtal innehåller procedur-som
regler hur varje institution skall vi-tillämpa bestämmelsen harom
dare träffats mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Kom-
missionen skall och särskiltpröva varför lagstiftning skallange ny
utfärdas på gemenskapsnivå. Kommissionen dessutomgör över-en

den beñntliga regelmassan i syfte förenkla ochsyn av att m0-
demisera regelverket. Som resultat dennaett kommeröversynav

antal rättsakter omarbetasett eller upphävas.att Det brukar fram-
hållas subsidiaritetsprincipen framföratt allt politiskär principen

inte lämpad förär rättslig prövning i EG-domstolen.som en
Bestämmelsen har emellertid förts in i Romfördragets första del

behandlar de principer och målsättningar gemenskaps-som som
samarbetet grundas på. Detta innebär EG-domstolen haratt att ut-
tolka och tillämpa bestämmelsen.

Europeiska rådet vid sitt första efter den danska folkomröst-mötegav
rådetningen och kommissionen i uppdrag subsidiaritetsprinci-överatt se

procedurella och tillämpning.praktiska Resultatet blevpens kom-att
missionen föreslog vissa rättsakter skulleatt kunna frånutrensas gemen-
skapens regelverk. Vidare försökte kommissionen lägga fast närmareen
definition och uppräkning exklusiva kompetenser. Vid sitt imöteav
Edinburgh i december 1992 undvek medlemsregeringama emellertid att ta
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exklusivadefinitionerna och uppräkningarnaföreslagnaställning till de av
inte bindaangelägnaMedlemsländemagemenskapskompetenser. attvar

gemenskapskompetens förexklusivfråga omfattningensig i avomupp
på subsidiaritetsprinci-grundadRådet framhöll unionen ärframtiden. att

nationellaför medlemsstaternasrespektenbidrar tillprincipDennapen.
subsidiari-Rådet fastslogbefogenheter.derasoch attidentitet garanterar

påankom EG-domsto-effekt och detdirektkunde hatetsprincipen inte att
hur EG-institu-granskainnebörd ochprincipenstolka närmarelen attatt

principen.iakttartionema
normgivningsären-itillämpningprincipensvägledningFör att omge

subsi-det skulle skevidarerådet i EdinburghEuropeiskaden beslöt att en
tänktfrågor förinnefattar antal avgöradiaritetsprövning attett om ensom

subsidiaritetsprincipen:medgemenskapsåtgärd förenligär

åtgärder inomvidtabefogenhetenligt fördragengemenskapenHar atta
legalitetsprincipenområdet

Är önskvärdauppnå detillräcklig utsträckningimöjligtdet inteb att
uppnåsmålen bättrenivåeller lägre Kanmålen på nationell genom

Särskilt:gemenskapsåtgärden

på föreslagnaaspekter dengränsöverskridandeviktigaFinns det-
åtgärden

stågemenskapsnivå i stridunderlåtenhet handlaSkulle att-
intressenför medlemsstatersmedföra skadaellermed fördraget

storskalighetsfördelarekonomiskaklaraFinns det-

förkrävsåtgärden minimumdetföreslagnaden attMotsvararc som
proportionalitetsprincipenmålenuppnå önskvärdade

allaproportionalitetsprincipenrådet framhöllEuropeiska att gemen-avser
Gemenskaps-behörig.gemenskapenskapsåtgärder, äroavsett ensamom

nationellamöjligt förså mycketåtgärderna bör lämna utrymme som
åtgärdenmeduppnåendet syftetmedlångt förenligtså dettabeslut, är av

pånödvändigt införadetfördragets krav. Näroch är att normer gemen-
miniminormerfastställamöjlighetenskapsnivå bör överväga attavman

nationellafastställaför medlemsstaterna strängaremed frihet att normer,
på andrasåområden fördraget kräverpå där ävendeinte endast utan

planerademålen för denoförenligt medområden, detta inteförutsatt äratt
så enkelåtgärden börförmed fördraget. Formenåtgärden eller somvara

uppnås på effektivtskall kunnadess syftetillmöjligt, med hänsyn ettatt
mån nödvändigt.deti denendast införa ärGemenskapen börsätt. normer
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regelSom direktiv föredra framför förordningarär och ramdirektivatt
framför detaljerade bestämmelser. Icke-bindande bestämmelser, t.ex.
rekommendationer, såföredra där lämpligt.är äratt

tillämpningenFör subsidiaritetsprincipen upprättades inter-insti-ettav
tutionellt mellan rådet,avtal kommissionen och parlamentet. Det inter-
institutionella innehålleravtalet endast procedurregler, eftersom parlarnen-

sig principen substansinnehåll i avtalet.tet motsatte att ettgavs
ansågParlamentet innehållprincipens framgår tillräckligt klart arti-att av

kel 3b Maastrichtfördraget. Avtalet det medtoppmötetantogs extraav
rådetEuropeiska i oktober 1993 i Bryssel och godkändes parlamentetav

innan det trädde i kraft den januari1 1994.
I sina huvuddrag går det inter-institutionella påavtalet procedurre-ut att

glema för subsidiaritetsprincipens tillämpning skall för hursättetstyra
gemenskapsinstitutionema de befogenheter de har tilldelatsutövar som en-
ligt fördragen. Vidare förutsätts frågaprocedurema inte i sigsätteratt vare
det regelverket, kompetensfördelningen enligt fördragen el-gemensamma

denler institutionella balansen.
Kommissionen skall i utövandet sin initiativrätt beakta subsidiari-av

tetsprincipen och redovisa hur den tagit hänsyn till den. Parlamentet och
rådet likasåskall principens tillämpning i utövandetpröva sina funk-av
tioner. Varje förslag från kommissionen skall motiveras med hänvisning
till subsidiaritetsprincipen, liksom varje efterföljande ändring i kom-en
missionstext, frånändringen härrör rådet.parlamentet eller Deoavsett om

institutionerna skall inom för sina respektive interna procedurertre ramen
systematiskt kontrollera den föreslagna åtgärden medöverensstämmeratt
subsidiaritetsprincipen, bådevad gäller valet rättsakt och förslagets sak-av
innehåll. Denna kontroll skall inte åtskilt frånske ställningstagandet i
sak.

Kommissionen årligskall iakttagandet principenrapportavge en om av
till Europaparlamentet rådet.och hållaParlamentet skall i sin offent-tur
liga debatter denna med deltagande rådet och kommissio-rapportom av
nen.

Den kommissionen lade fram för rådetEuropeiska i de-rapport, som
cember 1993, omfattar rättsakter från åren,de trettio med undantagsenaste
för regler tillkommit under de två åren.senastesom

Kommissionen har delat in genomgången den befintliga regelmassanav
upphävas.44efter rättsakter behöver omarbetas, förenklas eller Tillom en

del kan kommissionens förenkling och moderniseringöversyn ses som en
regelverket, oberoende subsidiaritetsprincipen.av av

Rättsakter behöver påomarbetas finns rad äldre normgiv-som en
ningsområden och omfattar tullkoden, konkurrens- och statsstödsre-
gler, bosättnings- uppehållsreglereller och bestämmelser läke-om
medelsprodukter. Ansamlingen på områdenrättsakter dessa underav
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principer och viktigaremodernisering. Allmännaårens lopp kräver
medan tillämpnings-föreslås samlas i enda rättsakt,huvudregler en

får procedur.ochbestämmelsema en samma

innehåller alltfördärför debehöver förenklas,Rättsakter2. attsom
påföremål för regleringvilka lika kan blimånga detaljregler, gärna

tekniska harmonise-nivå. gäller helanationell Det t.ex. grupper av
jordbrukspro-yrkesutbildning,ringsdirektiv liksom regler om

vissa delar be-luftkvalitet, djurskyddochduktion, samtvatten- av
området.på socialastämmelserna det

föråldrade behöver upphävas,blivit ochrättsakter harAndra3.
därföreller deföremål för omarbetningdärför de blirantingen attatt

för utformande tek-metoden"överspelade den "nyablivit t.ex. avav
på grund ömsesidigt erkän-harmoniseringsdirektiv ellerniska av

lagstiftning.nationellnande av

och utrensningarnaförenklingarnaföreslagnaviktigt för dePrincipiellt att
nårmedlemsländernakommissionen,enligtskall lyckas är, att en samsyn

de varandraexklusiv kompetens, störrefråga vadi ettär att gersomom
på överdrivet detaljeradför insisteraställetförtroende iömsesidigt att en

rådetfrågor slutligenkänsligapolitisktreglering samt attavgemensam
föreskrifter fastställtsverkställabefogenheterdelegeratytterligare att som

måste överenskommelse träffas medVidarerådet kommissionen.till enav
förändringarförhindra försök till materiellarådet förochparlamentet att av

föremål förutsättningför omarbetning. Underbliskallrättsakter attsom
staplandetinförs det nuvarandeuppnås bättre metodochdetta kan änatt en

detovanpå kommissionenändringsföreskrifter varandra, förutser attav
ungefär fjärdedel.uppnådda regelverket kan minskas medgemensamt en

rättsakter,förslag tilldärutöver dragit tillbaka 158Kommissionen har
Kommissionen förutsertill subsidiaritetsprincipen.hänvisningunder en

Uppfatt-kontroversiell.flera skäl kan blirättsakterdebatt om som av
nivå från medlems-på varierarskötas europeiskvad börningen somom
sammanfattar i sittkommissionentill medlemsstat och rapport-stat som

till subsidiaritetpositivaofta de "regeringarutkast, det ärär mestsom
långtgående detaljharmoniseringennivå den närpolitisk kräver mestsom

lagstiftningsprojekt". Och detta,konkretatill kritan meddet kommer
proportionalitets-till "tillämpningenkommissionen, lederförutser att av

motstånd från nationella förvaltningar,kommerprincipen mötaatt som
stånd såfå tillpå förtroende för varandra angelägnapå grund brist är attav

möjligt".detaljerade förordningar som
fram listorhar lagtoch franska regeringarnabrittiskaDe gemensamt

tillbaka eller ändras.drasoch förslag de kan24 rättsakteröver som anser
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Den tyska regeringen har motsvarandepresenterat förteckning 54en över
rättsakter och förslag.

Vid sitt i decembermöte 1993 Europeiska rådetmottog kommissionens
subsidiaritetsrapport. Stats- och regeringschefema noterade komrnis-att
sionen dragit tillbaka rad förslag till rättsakter och den föreslåren attnya
upphävande, omarbetning eller förenkling antal befintliga rättsakter.ettav
Rådet uppmanade kommissionen möjligt lägga framatt förslagsnarast
och ställning tillatt de förslagta från medlemsländerna den inteännusom
behandlat. Kommissionen har i endast kommenterat den brit-rapporten
tisk-franska listan och beslutat 16 deöver 22 rättsakteratt därse av som
föreslås ändras eller upphävas.

Subsidiaritetsprincipen har konkretiserats i antal riktlinjer be-ett som
handlar utövandet makt gemenskapsnivån. Den reglerar följaktligenav
själva utövandet den makt gemenskapen har tilldelats deav som genom
grundläggande fördragen och bestämmer under vilka förutsättningar sådan
maktutövning kan berättigad. Principen fördelar inte kompetensanses
mellan gemenskapens institutioner. Den åviladeuppgiften medlemssta-

vid stiftandet fördragen.terna Principens allmänna innebörd be-ärav att
slut skall fattas på så låg politisk nivå möjlig utifrånär frågans ka-som
raktär. De högre beslutsnivåema skall inte iöver onödan stöd-ta utan vara
jande för de lägre nivåerna.resurser

En klart uttalad ambition inom dagens ocksåEU begränsaär att gemen-
beslutsfattande områdentillsamt transnationellaär till sin karaktärsom

eller inte i tillräcklig utsträckning kan hanteras på nationell nivå.som
När rättsakter skallövervägs gemenskapen enligt Subsidiaritetsprinci-nya

därför endast månoch i den målen för den planerade åt-pen agera om som
gärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås medlemsstaterna ochav
därför på grund den planerade åtgärdens och omfattning bättre kanartav
uppnås gemenskapen.av

Subsidiaritetsprincipen skall inte tillämpas där EG har exklusiv kompe-
således endasttens där det föreliggerutan utövas delad kompetens mellan

EG och medlemsstaterna. Så länge gemenskapen inte har utnyttjat sin
kompetens på områden med delad kompetens behåller medlemsstaterna sin
nationella kompetens. Allteftersom gemenskapskompetensema itas an-
språk blir dock, framhållits i avsnitt 2.3, medlemsstaternassom utrymme
för nationell lagstiftning upptaget.

frågaEn på tid har väckt viss debatt framför allt inom densom senare
EG-rättsliga doktrinen Subsidiaritetsprincipenär lämpad såsomärom ur-
sprungligen för EG-domstolen.rättslig prövning iavsett Det harvar en
gjorts gällande principen framför allt har politiskatt dimension, när-en

bestämt gränsdragningen mellan gemenskapskompetens ochmare natio-
nell kompetens och principen den formuleradatt är lämnar alltförettsom

för subjektiva ochstort skönsmässigautrymme bedömningar. Domstolen
skulle få för mycket till frågorisäga rätteligenatt borde avgörasom som
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rättssäkerhetsskäl skulleVidare har framförtspolitiska sammanhang.i att
indirekt nationellochgemenskapsnormgivninggällandetala mot att

subsidiaritetsprinci-stödifrågasättas mednormgivning skulle kunna av
pen.

ochlag rättartikel 164 RomfördragetDomstolen skall enligt värna om
enligtharMedlemsstaternaoch tillämpning fördraget.vid tolkning ar-av

och till-tolkningenangåendetvister219 förbundit sig inte lösatikel att
fördraget.bestämtsfördragetämpningen sätt änannat genomsomav
fördraget.tillämpareochsåledes uttolkareDomstolen högstaär av

Romfördragetsförts in imedlemsstaternaSubsidiaritetsprincipen har av
på.vilarfördragetmålsättningarprinciper ochdel deförsta somsom anger

subsidiaritets-och tillämpatolkaalltså fördragetDomstolen har enligt att
rådets riktlinjerartikel 3b. Iframför alltså iden avfattatsprincipen som

rådsmötet ividtillämpningsubsidiaritetsprincipens antogssomom
tolk-kontrollskall överockså domstolen utövaEdinburgh framhölls att

iakttas dedentillsynprincipen ochningen över att gemensammaavav
Rådetfördraget.omfattasfrågorgällerdetinstitutionerna när an-avsom

rättsligdirekt effekt. En pröv-hakansåg också principen inteatt anses
ak-kommakaninnebörd attsubsidiaritetsprincipens närmare t.ex.ning av

Romfördraget,artikel 173enligttalanmedsambandtualiseras i somen
rådetsandralagenlighetenövervakaskalldomstolenföreskriver avavatt

så-yttranden. Enochrekommendationerrättsakterkommissionens änoch
med-domstolenvidanhängiggörasbl.a. kommatalan kandan att av en

gemenskapsnivå.påreglerasfråga bortintelemsstat att enansersom
förutsätt-vissaÄven underkanjuridiskaochfysiskaenskilda personer

dåsituationtänkbarartikel 173. Enenligttalanväckaningar enannan
EG-domstolenmedsambandibli aktuellkanprincipen är attprövning av

förhandsbesked enligts.k.domstol lämnarnationellpå ettbegäran av en
rättsaktergiltighetenellerfördragettolkningenrörandeartikel 177 avav

institutionerna.utfärdats avsom
rättsligtsubsidiaritetsprincipendomstolen ettharutsikterVilka att ge

domstolenframhållits debattenisammanhangi detta attinnehåll harDet
innehållpolitisktprimärttvister medtvekat avgöratidigare ettinte att

med-ochgemenskapenmellankompetensfördelningenreelladenrörtsom
framför natio-företrädegemenskapsrättensEtablerandetlemsstaterna. av

besläktadesubsidiaritetmeddenutvecklingdomstolensnell ochrätt av
detta Vidare harpåexempelangivitsharproportionalitetsprincipen som

verkställandevidförpliktelserdomstolsavgörandenpåpekats staternasom
suveränitet,frågaiställningförordningar,ochdirektiv staternas omav

maktbefogenheteråterståendeoch samt stater-kompetensöverförande av
EG-rätten.verkställandetvidförpliktelserochställning avnas

till-kommerpå domstolenkan tydarättspraxis atttidigare attDenna
också subsidiaritets-metoder förjuridiskatraditionellasina attämpa ge

praxis harhittillsvarandeinnehåll. Domstolensjuridisktprincipen ett
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allmänt varit inriktad på främja integrationsprocessens frarnåtskri-sett att
dande och stärka gemenskapsrättens ställning och effektivitet. harDet mot
denna bakgrund framförts mycket pekar domstolen kommeratt att att
tillämpa principen restriktivt, dvs. förmåntill för de insti-gemensamma
tutionema. Några antaganden domstolens tolkning prin-närmareom av
cipen emellertid inte meningsfulla framställning.i dennaär

Noter

påDen allmänna betydelsen subsidiary följande isättav anges
Funk Wagnalls 1973:Standard Dictionary,

Assisting inferior capacity; supplementary; auxiliary;1 se-an
condary.

Of, of subsidy.2 pertaining in the natureto, or

1967. politiska idéernas historia.2. Schmandt, J., DeHenry
Aldus/Bonniers, 21f.Stockholm: s.

lagom bäst",Sverker, det Europa Dagens3. Gustavsson, ärnya
oktober 1992.Nyheter 19

också gällande subsidiaritetsprincip-med visskan4. Det rätt göras att
Utgångspunktensammanhang.analyseras i nyliberaltkan äretten

horisontella dimensionså subsidiaritetsprincipensfall avväg-i --
offentliga och dess anknyt-mellan det privata och detningen -

exempel princi-individorienterad demokratisyn. Ettning till en
i nyliberalt sammanhang Storbritanniensanvändning ärettpens

subsidi-premiärminister Thatcher uppslutning kringunder Margret
politiskasyftet förhindra regle-aritetsprincipen i det manifesta att

subsidiari-exempelringar inre marknaden. Ettden är attannatav
år inspirationskällavarit viktigunder hartetsprincipen ensenare

samhälletroll iför strävanden minskapolitiska statensatt genom
och privatisering.decentralisering, avreglering

till nyliberalismidémässiga anknytningSubsidiaritetsprincipens
därför valt för sinentydig och utredningen haremellertid inteär att

fråga.dennadel inte diskutera

mångbottnade betydelsenJfr. Ehnmark, Anders, 1993. "Den5. attav
46.september,inte sig", Moderna Tider, s.resa
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Jfr. Schmandt, Henry J., 16f.a.a., s.

Jfr. Eklund, "SubsidiaritetsprincipenzLars F., dess bakgrund och
innebörd" i expertbilagan.

Stadler, 1951.Hans, Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus.
Freiburg: Universitätsbuchhandlung, 14-15.ss.
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subsidiaritetsprincipens tillämpning i EG-rätten", Svenskom

Juristtidning, 181.nr. s.
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Stockholm: Albert Bonniers förlag, 223-24:ss.

så"Grundtankama i encyklikorna tillvida desamma, deäro som
båda uppbäres konservativ gäller bevaraDetsträngt attav en syn.

beståendedet samhället, skapa lugn och harmoni revoltio-att utan
nydaningar, betraktas helig och de starkaäganderättennära som so-

såsom ofrånkomliga,ciala olikheterna den politiska riktning som
bittrast polemiserar socialismenwQuadragesimoärmotman anno

påverkatvissa liberala fas-ehuru tankelinjer bevaras, tydligtär, av
här kräves näringslivet ochcismen; korporativ organisationen av

stark statsledning."en

Eklund,12. Jfr. Lars F., a.a.

Mattias, subsidiaritet13. Ganslandt, 1993. "Att dela makten iom--
Stencil Timbro.det Europa". 14,nya nr

Länsberedningen,14. Betänkande Stat och kommun samverkan,iav
SOU 20.1974:84, s.

15. Jfr. Stadler, 1951, l59f: politische Föderalis-Hans, "Dera.a., s.
enthält den Gedanken des Reichtums der Vielheit in der Ein-mus

heit. Die Vielzahl der Sprachen und Kulturen stellt jedoch eine
Entfaltung der menschlichen Als solche steht sieNatur dar. unter
dem Schutze des Naturrechts."

16. brev till allmänhetenSe The ederalist samling 85F Papers, en
publicerades i dagspressen i York perioden oktober 1787-Newsom
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Scarborough,Library, YorkAmerican Newcerad 1961 Newav

Ontario.
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70, 73 och 74.artiklarna 30, 31,
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thestake,ofinterests partners atportant areone or more
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all thebe adopted bywhichreach solutionstime, to can
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accordance withCommunity, inand those of theterests

Article 2 of the Treaty.

French delega-paragraph, theprecedingregard theWithH. to
important interestswhereconsiders thattion atarevery
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ochSverige EU4

politiska idenavseendenförändrar i vissamedlemskap i EUEtt processen
förhållanden skall särskiltkapiteldettaImed dagensjämförtSverige

inflytande inomoch tänkbararepresentationSverigesuppmärksammas
språket, densvenskaöppenheten, detförkonsekvensernaEU,

Sverige. Vidaredeltagandet idet politiskamångfalden ochinstitutionella
vårt land. Förgenomföras ikommerEUbeslut inomhuranalyseras att

de danskasärskiltanvändskonsekvensernatänkbaradebelysaatt
års EG-medlemskap.efter tjugoerfarenheterna

utvecklingenmedsambandstarkttill harnärmande EUSveriges ett av
sedani Europasituationenpolitiskafrågor och densakpolitiskaolika nya

1980-talet förändringarnapolitiskaoch ärinstitutionellaDeslutet enav
sambandstarktfinnsdetöverväganden. Eftersomdessaföljd ettgiven av

börpolitikområden demokratinochpåuppnås olikakanvadmellan som
samladesammanvägning deinnefattaanalysenslutligaden aven

vårföruppdragetemellertid intesigSå långt sträckerkonsekvenserna.
utredning.
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4.1 Sveriges representation och politiska
inflytande i EU

Sammanfattning: Här redogörs för Sveriges förväntade represen-
tation i de olika EU-organen: Europeiska rådet, Europeiska unio-

råd, parlamentet, kommissionen, domstolen, första instansrät-nens
revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommitténten, samt

ÄvenRegionala kommittén. pårepresentation tjänstemannanivå i
de olika institutionerna diskuteras. Härefter analyseras inflytande-
frågor: Vilket inflytande i olika påavseenden utformningen av
EU:s politik kan Sverige komma få vid medlemskap Dessaatt ett
frågor diskuteras i anslutning till de olika skedena i beslutsproces-

inom EG: Initieringsskedet, beredningsskedet beslutsske-samtsen
det. En avgörande skillnad mellan EES-avtalet och svenskt EU-ett
medlemskap Sverige i det fårär fallet påmöjlighetatt attsenare
olika delta direkt i beslutsprocessensätt inom EG och påverka
nomigivningen. Denna representation innebär svenska politikeratt
blir medlemmar rådet och parlamentet, företrädare förattav
landsting och kommuner får i Regionala kommittén, före-säte att
trädare för intresseorganisationer blir representerade i Ekonomiska
och sociala kommittén och EU-tjänstemän rekryteras frånatt
Sverige till befattningar inom kommissionen, domstolen Detetc.
politiska inflytande Sverige kan inom harEU posi-utöva ettsom
tivt samband med dimensioner-ingen den formella representatio-av

det förtjänar påpekas det finns andra viktiga fak-ävenattnen, men
med i bilden.torer

Sveriges representation

Dirnensioneringen den svenska representationen förhandlingsfrågaärav en
mellan Sverige och EU. Eftersom förhandlingarna på denna punkt inte är
klara detta betänkande skrivs,när har utredningen valt redovisaatt en

Europeiskatänkbar nivå för den svenska utifrånrepresentationen bl.a. rå-
dets ställningstagande i december Utgångspunkten1993. smådeär att
medlemsstaternas överrepresentation i EU-institutionerna, förhållandei
till deras folkmängd, skall bestå. kortaI drag kan den tänkbara svenska re-
presentationen beskrivas följer:som

Ministerrådet: 4-5 röster
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ordförandelandbliRätt att
ledamöter21-25Europaparlamentet:

11-12 ledamöterkommittén:socialaochEkonomiska
ledamöter11-12kommittén:Regionala

kommissionär1Kommissionen:
generaladvokatperiodvis 1ochdomareDomstolen: 1

domare1instans:förstaDomstolens
ledamotlRevisionsrätten:

befattningarpå olikatjänstemänsvenska1.000-talEtt

i EU-organen görsrepresentationtänkbaraSverigesbeskrivningenVid av
Danmark.försituationenmedjämförelsesärskilt en

rådetEuropeiska

medlemsstaterna.iregeringschefemaellerbestårEU:s toppmöte stats-av
istatsministernföreträdassjälvfalletSverige attmedlem kommer avSom

rådet.Europeiska

rådEuropeiska unionens

med-från varjeministerbestårrådetbetydelsefullapolitisktDet enav
ministrar.till 16bestårådetkanutvidgningEfter upplemsstat. av

röstetal.visstharmedlemsstatvarje ettrådet byggeriRöstreglema att
utvidgningEfterpå länderna.närvarande 76för rösterfördelas enTotalt

närvarande rös-förDanmark har tremaximalt 90-92 röster.totaltfördelas
femGrekland har röster.ochBelgienmedanter,

Österrike.medrådet i likhetifemalternativtfå rösterfyraSverige kan
och irådssekretariatetiockså deltanaturligtviskommer attSverige

medlemmar.övrigamotsvarandepå sättCOREPER som

Orzäörwrdeland

halvårsbas. F.n.medlemsländernablandrådetiOrdförandeskapet roterar
gångordförandeland vartfungerasåledesmedlemsstatvarje att enhar som

uppgif-på sigregeringinnebär tarOrdförandeskapetår. statsattsjätte en
dagordningarderådets göraledaoch möten, somförbereda att uppattten

rådet.iarbetsgrupperna200ungefärdesamordnaochskall gälla att
företräder EUochrådspresidenttitelnharutrikesministerOrdförandelandets

tillhalvår kanPåsammanhang.internationella ettandra uppoch iFNi
Avbehövarninisterkonstellationerolikamed arrangeras.40-50 möten
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kontinuitetsskäl den avgående,utgör den tillträdande och den nästkom-
mande ordföranden "ordförandetrojka" samråder behandlingenen som om

viktiga frågor. DanmarkordförandelandUnder första halvåret 1993av var
och avlöstes Belgien. Första halvåret 1994 har Grekland ordförandeska-av
pet.

För svenskt vidkommande det naturligtär i likhet med övriga med-att
lemsstater på sig också denna krävande uppgift.ta Om EU utvidgas till
16 medlemmar återkommer uppgiften gång åttonde år, enligt devarten
aktuella reglerna. Utifrån de turordningsregler diskuteras och densom nu
utvidgning EU aktuell finnsär möilighet för Sverige bli ord-av som att
förandeland årunder 2001.

Europaparlamentet

juniI 1994 direkta val tilläger Europaparlamentet i EU:s med-rum
lemsländer. 567 ledamöter kommer väljas till Europaparlamentet. 16att
ledamöter väljs från Danmark, medan 25 frånväljs Belgien. Efter utvidg-
ning EU kan parlamentet maximalt ha i storleksklassen 650 ledamöter.av

Sverige fåkan 21-25 platser i Europaparlamentet. Om Sverige blir
medlem i årEU 1995 kommer sannolikt den svenska attgruppen
inledningsvis riksdagen i avvaktan på direktval hållas.kanutses attav

Kommissionen

Kommissionärer skall, enligt Romfördraget i dess lydelse efter
Maastrichtfördraget, för tid fem år och mandatet kan förnyas.utses en av
Medlemsstaternas regeringar skall överenskommelse och eftergenom
samråd med Europaparlamentet nominera den de tillutseperson som avser
kommissionens ordförande. Vidare skall samrådde i med den föreslagne
ordföranden nominera de övriga de till kommis-utsepersoner som avser
sionärer. Den sammansättning kommissionen detta före-sättav som
slås skall kollektiv godkännas i förtroendeornröstning i Europa-som en
parlamentet. Efter parlamentets godkännande skall medlemsstaternas rege-
ringar överenskommelse ordföranden och de övriga kommis-utsegenom
sionärema

Sverige kommer få nominera kommissionär.att Detta över-en
helt medensstämmer nuvarande rekryteringsprincip, vilken innebär deatt

små har nominerarätt sin kommissionärstaterna och de fematt var stora
två kommissionärer. Denstaterna Sverige nominerar skallperson som

ståemellertid nationellt obunden sålundaoch inte företräda Sverige eller få
instruktioner den svenska regeringen. Vilket fögderi svensk kom-av en
missionär kommer få kan påinte förhand haratt F.n. kommis-avgöras.
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utökasantaletinnebärEUutvidgningoch attledamöter17sionen aven
ledamöter.maximalt 21till

Domstolen

frånbestår domareochdomarenärvarande 13förDomstolen har enav
mellan dealtemerardomareytterligaremedlemsland ochvarje somen

ochjuristerkvalificeradehögtskallDomarnamedlemsstaterna. varastora
samförstånd. Iiregeringarmedlemsstaternasårtidförutses avsexaven

förebild.franskeftergeneraladvokaterockså f.n.finnsEG-domstolen sex
opartiskt ochoffentligt,mål framläggavarjeiuppgift ettärDeras att

avslu-förhandlingarnabeslut sedantillförslagmedbetänkandemotiverat
beståkommerdomstolentillleda attkanEUutvidgning avattEntats. av

domare.maximalt 17
ochEG-domstolentilldomarefå nominerakommerSverige att en

generaladvokaterfrågaIinstansrätten.till Förstadomaredessutom omen
general-nominerarländergruppmed iSverige komma enkan somen

advokat

Revisionsrätten

från varje med-ledamöter,12består revisionsrättennärvarande enFör av
tilleller hörthörländeri sinablandskallDelemsstat. utses personer som

ämbete.för dettakvalificeradesärskilteller ärrevisionsorgan somexterna
rådet förifrågasättas. Deskall inte kunna utsesoavhängighet enavDeras

medsamråd Europa-efterbeslut ochenhälligtårtid genomsexav
omväljasfoch kanparlamentet

revisionsrätten.tillledamotsvenskfå nomineraSverige kommer att en

kommitténoch socialaEkonomiska

mandatpe-förochledamöternärvarande 189för utseshar enKommittén
kvalifi-personligaderasefterledamöternaRådet väljerår.riod fyra utom

framlagtskommissionen,det hörtdetefterfrån listor avkationer somatt
frånnomineringarna ettErfarenheten ärregeringar. attmedlemsstaternas

fårledamöterKommitténsövriga.derespekterasmedlemslandenskilt av
skall iDeRomfördraget.enligtinstruktioner,tvingandebundna avvara

fullgö-vidoavhängigafullständigtintresseallmännagemenskapens vara
på med-delsplatsernauppdrag fördelasfördragetEnligtsittrandet av

bestårtredjedelUngefärsamhällssektorer.på olikadelslemsländema, en
respektive konsu-arbetsgivarföreträdarelöntagarrepresentanter,varderaav
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jordbruks-, miljöorganisationerment-, m.fl. Danmark har nio platser,
medan Belgien och Nederländerna har tolv platser vardera.

-Sverige fåkan 11-12 platser, vilket utifrån ovanstående "fördelnings-
nyckel" innebär de fackliga organisationernaatt kan nominera 4-5 ledamö-

arbetsgivarorganisationemater, 3-4 ledamöter och de övriga organisatio-
3-5 ledamöter.nerna

Regionala kommittén

Kommittén inrättades Maasuichtfordraget och dimensioneras i för-genom
draget till 189 ledamöter och lika antal suppleanter.ett Förebildenstort
vid mandatfordelningen mellan medlemsländerna Ekonomiskaär och soci-
ala kommittén. Ledamöterna skall företräda regionala och lokala organ.
Mandatperiod fyra årär och ledamöterna enhälligt beslut i rå-utses genom

pådet förslag respektive medlemsstater. Kommitténs ledamöter fårav
bundna tvingande instruktioner, enligt Maastrichtfördraget.vara av De

skall i gemenskapens allmänna intresse oavhängiga vid fullgörandetvara
sitt uppdrag. Sverige kan få 11-12 platser i Regionalaav kommittén,

vilka fördelas bland företrädare för kommuner och landsting och eventuellt
länsstyrelser.

Svenska tjänstemän

Vid svenskt EU-medlemskap kommerett många svenskar få möjlighetatt
bli anställdaatt europeiska institutioner. I grundfördragen inteav är

fastställt något antalet tjänstemän medlemsstat i de olika EU-om per
institutionemas sekretariat. EG-kommissionen har låtitdock förstå deatt

medlemsländerna i samband med utvidgningen kommernya tilldelasatt en
personalkvot i EU-organen de har rätt utnyttja såde önskar.attsom om
Hur många tjänster det skulle sigröra för bådeär öppet beräkning ochom
förhandling. Vanligtvis brukar folkmängden basen förutgöra beräkningen.
Avsikten beredaär dessa tjänstemänatt plats från och med Sveriges in-
träde i EU, varför rekryteringen kommer inledas innan medlemskapetatt
träder i kraft, dvs. med nuvarande tidtabell under hösten 1994. Det är av

vikt Sverige fårstor godatt representation inte bara på chefsnivåen utan
på handläggarnivå.även Exakt hur många svenskar kommer attsom ar-

beta inom EU omöjligtär på förhand, det gåratt veta bilda sigattmen en
allmän uppfattning volymen studera dagens situation för deattom genom
olika medlemsstaterna. För närvarande kommer exempelvis följande antal
tjänstemän från Danmark:
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EU-itituüonertilldiskaRekrytelingen4.1Tabell av

Befattning

Tolkar/Över. SekreterarehandlBitrHandläggareInstitution

Rådssekre-
766249tariatet

Kommis-
131sionen 13257127

87372 l20Parlamentet

29426782156Summa:

rekryteratstjänstemän800ungefärharEU-institutionerdessaI storatre
Totalt i EU-1993.april-septemberfrån EGuppgiftenligtfrån Danmark,
Ungefärtjänstemän.danska1.000inemothandladetkan ensystemet om

hand-biträdandeellerhandläggarearbetartjänstemännentredjedel somav
sekreterare.tredjedelochtolkartredjedelläggare, somensomen

såtjänstemänsvenska1.000storleksklasseniförtalarMycket att
blirSverigeEU-institutionerolikavidarbetasmåningom kommer omatt

i EU.medlem

inflytandeEuropeiskt

rättsakterantalmycketinnebärEU-medlemskap stortsvenskt att ettEtt
Sverige. EG:sockså igiltigablirEGinombeslutats sam-tidigaresom

beslutspro-omfattandelång tid iundertillkommitharregelverklade en
och derasmedlemsstaternaförföreträdarnadeltagandemed aktivt avcess

svenskaochSverigesakensiliggerDet attnaturolika intressegrupper.
påverka EG-rätten.kunnathittills hargradnågon högreiinteintressen

efter-ibetraktas sättkanmedlemskap attettFörhandlingarna somettom
Förhandlingsresultatetinflytande.påbristentidigaredenhand kompensera

övergångs-ochsärreglerupprättandettillnödvändighetmedbegränsas av
Sverige. Denförgiltigaenbartvilkaavseenden ärolikabestämmelser i

tillanslutningenförkastaellerhandlarfråganavgörande accepteraattom
politiskaochregelverkstruktur,aktuelladessmed processer.EU

engångsföreteelse. Omemellertidsituationspeciella ärDenna en
påverkasåvälpå olika sättmöjlighetEUmedlem iblir attSverige ges

beslutsre-kompetensfördelning,institutioner,EU""spelreglema inom
viktigtEtt argumentbeslutsprocessen.politiskadenideltagaregler, som
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för Sverige skall bli medlem redan under 1995att medlemskapetär att ger
möjlighet deltaga i regeringskonferensen inomatt EU inträffar undersom
1996 och skall behandla kommande förändringar spelreglernasom av
inom EU.

Fortsättningsvis diskuteras Sveriges inflytande sakfrågornas utveck-
utifrånling olika skeden i den europeiska beslutsprocessen: initiering, be-

redning, beslutsfattande och genomförande. Analysen Sveriges roll vidav
genomförande EG-beslut i avsnitt 4.3.görsav

Initieringsskedet

modernI tid har Sverige haft förmågan utveckla lösningar på olikaatt
Oftasamhällsproblem vilka väckt internationell uppmärksamhet. har de

svenska lösningarna inom exempelvis välfardspolitik, miljöpolitik och
arbetsmarknadspolitik fungerat förebilder för reformarbete i andrasom sta-
ter.

En betydelsefull till inflytandeväg politiska initiativär och for-att ta
mulera de problem skall hamna på den europeiska dagordningen.som
Som medlem EU har Sverige och svenska intressegmpper rikliga till-av
fällen initiativ till och föra fram idéer europeiskatt ta politik.nya om
Formema för denna idémakt många, kan tvåär i huvudforamen grupperas
där initiativen i EU:s institutioner respektive utanför formellade in-tas:
stitutionerna. På det formella planet kan Sverige politiska initiativ ita
alla de angivna sammanhang vårtdär land Utanförär representerat.ovan
dessa beslutsorgan och arbetsgrupper mångafinns sammanhang där idéer
kan framföras. Den svenska sålundaregeringen kan europolitiska initia-ta
tiv fåoch söka med sig de övriga medlemsstaterna, liksom svenska partier
och intresseorganisationer för sig eller inom för sina speciellavar ramen

ieuropeiska nätverk kan föra fram olika frågor.

Beredningsskedet

Ofta beskrivs EU jättelik förhandlingsprocess med antalett stortsom en
aktörer inblandade. EG:s beslut bereds i kommissionens expertkommit-
téer, generaldirektorat och kabinett, rådetsi olika beredningsorgan och ar-
betsgrupper i Europaparlamentet och dess utskott. Besluten beredssamt
därutöver i rad kommittéer med varierande Som EU-medlemstatus.en
kommer Sverige på många företrätt i dessasätt sammanhang ochatt vara
dessutom kunna synpunkter på vissa förslag remitteras till med-ge som
lemsländernas regeringar.

Det tusental kommittéer verkar inom EU, särskilt på uppdragsom av
kommissionen, har nyckelroll i ärendeberedningen. Den kom-typen av
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general-verkar inomexpertkommittéernabetecknaskanmittéer somsom
direktiv eller för-förslag tillutarbetandeanslutning tillidirektoraten av

emellertid iföreträdermedlemsländernafrån de olikaordning. Experterna
friståendeskall betraktasprincip inte sina stater utan personer.som

frånpå delegationbeslutanderättfrågor kommissionendär utövardeI
i särskilda kom-skall hanterasockså ärendenaföreskrivetrådet finns att

två företrädare för varjebestår vanligenSådana kommittéermittéer. av
från Vid ställnings-kommissionen.kommeroch ordförandenmedlemsstat

rådet. redovi-på i Sommotsvaranderöstvägningsker sätttaganden som
rådgivande, förvaltande ochkommittéer:finns slagavsnitt 2.2i tresats av
på derasinflytande berorKommittéemasföreskrivande. status.

ideltagaoch kommerantal svenska tjänstemänEtt attexperterstort
mångauppgift hurNågonkommittéväsende. närmaredetta per-stora om

får deltaga ipå möjlighetdettasigdet kan sätt attröra om somsoner
möjligtnärvarande inteförinom EUärendeberedningen är att ange, men

sådanaoch till harnågot tusentalsigkandet röra avpersoner somom
uppgifter.

i hartjänstemännen EUangelägnaiMedlemsstaterna EU är att enom
EG hävdadestatsförvaltningen ochUtredningenspridning.nationell om

erfarenhetermed gedignaSverige haviktigt fördet att avatt personervar
institutioner.olika Ianställda i EU:snäringslivsamhälls- ochsvenskt

påverka hurfaktisktnationalitetkan tjänstemännensmånga ettorgan
informationsutbytet underlättassamtidigthandläggs,ärende per-avsom

landsmänF vidkom-svensktFörkontakter mellanoch direktasonliga
1.000storleksklassenhandla ipåpekats det kanmande har att omovan

tjänstemän.
många arbets-och dessCOREPERberedningsorganRådets viktigaste är

förhandlingar förfråga faktiskasammanhang detI dessa är attomgrupper.
SverigekommerHärsamförståndslösningar mellan medlemsstaterna.nå

nyckelroll spelasEU-medlem. Enaktivt deltasjälvfallet att avsom
Bryssel.representation iständigaSveriges

till politiskt in-möjligheterdelvisPå europeiska planetdet öppnas nya
framhållitsintresseorganisationer. Somochför svenska intressenflytande

intresseorganisatio-svenskaEU-medlemskapsvensktinnebär attettovan
får formelllokala intressenregionala ochföreträdare församt represen-ner

kommittén, respektivesocialarådgivande Ekonomisk ochdentation i
många företrädare för svensktVidare kommer nä-Regionala kommittén.

delta ierbjudas möjlighetintresseorganisationerolikaringsliv och attatt
Jfr avsnitt 2.2till kommissionen.knutnaolika arbetsgrupper

densärskilt uppmärksammautredningensammanhang villdettaI om-
och organisa-olika intressenlobbyverksamheten, däreuropeiskafattande

särskilt kommissionen.påverka ibeslutsprocessenförsökertioner
sedanfunnits ändaharför olika intressegrupperEuropeiska federationer

stål jordbruksnäringen.ochsektorer kol1950-talet, särskilt i samtsom
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En vanlig skattning årdet 1970 fannssäger ungefär 300 s.k.att euro-
medan situationen år 1990 federationer525 officielltattgrupper, var var

registrerade kommissionen. Ungefär hälften representeradeav av grupperna
industriell verksamhet och handel, fjärdedel jordbruk och livsmedel,en en
femtedel tjänstesektom och bara 5% företrädde fackföreningar, konsument-
intressen och miljöintressen. Utöver dessa bedrivs lobbyverk-eurogrupper
samhet direkt nationella intresseorganisationer, inte minst frågori därav
de oeniga med sina federationer. Vidare förekommerär lobbyverksamhet
från icke-europeiska intressen, inte minst japanska och amerikanska
intressegrupper. Eftersom det kostsamt bedrivaär lobby-att egen
verksamhet har flora professionella lobbyister, finansiella konsulteren av
och juristfirmor uppstått påvilka kommersiell åtargrund sig olika

föruppdrag kortare eller längre tid. Bedömningen det totala antaletav pro-
fessionella lobbyister svårt någonmed exakthet,är göra det kanatt men

sig 3.000 4.000röra dvs. i storleksklassom personer, samma som an--
talet kvaliñcerade handläggare vid kommissionen. Mellan kommissionen
och lobbyistema finns ömsesidigt beroende, eftersom lobbyistema oftaett

information.7försekan kommissionen med viktig
Under 1970-talet riktades påverkaförsöken främst ministerrådet.att mot

frånMen mitten 1980-talet kom kommissionen, ocksåav men
Europaparlamentet, bli objekt för intressekampen.att

Följande kriterier kan framgångsrikför lobbyverksamhet ianges en
Brysselzs

klart definierad strategi° en

trovärdigt kunskapsunderlagett-

väl förberedda med EU-företrädare, inklusivemöten anpassningv av
ärendet till nationaliteten språketeller hos företrädaren

framförande saken med klarhet och ferrnitet och medett- av upp-
märksamrnande finnsdet ytterligare med andra analyseratt parterav

överlämnande s.k. "positionspapper"ett- av

tidigare etablering värdefull informationskälla0 en som

realistisk uppfattning vad lobbyverksamheten uppnåkan- en om

En god beskrivning situationen EU utvecklar policy-nätverk därär attav
också många företrädare för europeiska ingår.intressegrupper mångaI fall

svenska intresseorganisationer redan medlemmarär europeiska federa-av
tioner. LO och TCO medlemmar i Europeiska fackligaär samorganisatio-
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organisationer40Bryssel vilken överEFS, med isäte representerarnen,
Industriförbundetochmedlemmar. SAF ärmiljonermed totalt inemot 50

förut-UNICE. Detarbetsgivarorganisationeneuropeiskai denmedlemmar
innankonsulterasbåda federationerdessagemenskapsarbetetisätts att

intressegruppföreslås Varjeellerberör dem störrelagstiftning antas.som
i Bryssel. Enmed kontorintresseorganisationsinnäringslivet harinom

näringslivsorganisation,för jordbruketsKommitténde ärstörreav
Även harenskilda företagindustribranscher ocholika representan-COPA.

ocksååren hardearbete. Underfölja EU:sBryssel för etti senasteattter
inrättatregionala intressenochhandelskammaresvenska kommuner,antal

i Bryssel.inforrnationskontor

Beslutsskedet

överrepresenterade iklartsmå medlemsstaterbilden ärallmänna ärDen att
förhållande till befolk-imed dejämförtinstitutionerEU:s staternastora

EU-medlemvårt landredovisats kanningsunderlaget. Som även somovan
parlamentet, vil-rådet ochrepresentation igodjämförelsevisfåväntas en

institutionerna. Iitotala röstetalennivån 4-5% de ettihamnarken av
påprägelsinutvecklingen EU sättaperspektiv kommerlångsiktigt attav

synnerhet EU:sgäller iinflytande. Dettasvenskttillmöjligheterna om
statsförbund ochförvaltningsunion,hybrid mellankaraktärnuvarande av

renodling dessförmån förtilljfr. avsnitt 2.4 övergesförbundsstat aven
visserligenkanförbundsstatförkaraktär. Inomfederativa manramen en

befolk-förhållande tillismå överrepresentationdemedräkna staternasatt
förhål-framgårbestå någon vilketi fonn,kommerningsunderlaget att av

maktför-innebärSamtidigtfederationerna.existerandelandena i de en
parlamentrådet folkvalttillregeringskontrolleradefrån detskjutning ett

självfallet minskarvilketgenomslag,får starkarebefolkningstalen ettatt
Sverige ii hamnarVid medlemskap EUinflytande.små nationernasde

inflytande EUiförlorarparadoxalt sättden ettstater omsomgrupp av
sådant demokratiseras.som

beslutsfattande inteEU:sinflytandeSverigesuppenbart överDet är att
radinstitutioner. Eni olikaantaletienbart kan röstermätas an-tenner av
vårtmedharockså beaktas i analysen. Det göramåstefaktorerdra att eu-

deidérikedomen hosochskicklighetenmedropeiska perso-engagemang,
beslutsreglemaeuropapolitik, medföreträder svenskutformar ochsomner

på detföreliggermaktbalanspolitiskaoch med denEUinom euro-som
förut-detförhandlingssituationer ärtypiska för allapeiska planet. Det att

både ochfå HärSverige kommerömsesidighet: ta.attsätter att geen
omständigheterna.två sistnämndasärskilt deuppmärksammas

två si-i olikaSverigekan vetorättenskild medlem i EU utövaSom en
sakfrågor enhällig-krävsbesluta i vissaskall kunnaEUtuationer. För att
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het, dvs. Sverige har enskild se avsnitt 2.2.vetorätt I de fall dåstatsom
tänkbart EU-beslut går Sverigeett och berör vitala nationella intres-emot
har Sverige enligt den s.k. Luxemburg-kompromissen från år 1966sen

begärarätt omröstning inte sker. Denatt praxisatt utvecklats undersom
år innebär emellertid Luxemburg-kompromissen haratt blivit min-senare

dre verkningsfull.
Sveriges inflytande inom EU blir särskilt framträdande i de fall då EU:s

medlemsstater splittrade i frågorär berör svenska intressen ochsom euro-
politiska ambitioner. Sverige kan i den beslutssituationen infly-utöva
tande i två riktningar, nämligen ingå i majoritetskonstella-attgenom en
tion beslutar viss rättsakt eller ingå i blocke-som attom en genom en
rande minoritetsgrupp förhindrar beslut fattas. Villkoren för deattsom
båda riktningarna bestäms beslutsreglerna och Sveriges möjlighetav att
ingå i olika koalitioner.

Beslutsreglerna rådeti för närvarande sådanaär råderdet vissatt en
maktbalans mellan de olika medlemsstater, exempelvis i dengrupperna av
meningen de fem måste åtminstoneha stöd tvåatt stora min-staterna av
dre för uppnå kvalificerad majoritetstater eller ländernaatt i Sydeuropaatt
kan blockera förslag stöds länderna i Mellan- och Nordeuropa. Omsom av
de splittrade krävsär betydandestora uppslutningstaterna bland deen
mindre för majoritetsbeslut skall kunna fattas.staterna De mindreatt sta-

kan uppnå blockerandeterna minoritet.gemensamt en
Hur beslutsreglerna kommer efter utvidgning EU beroratt utse en av

bl.a. på mångahur och vilka EFT A-staterna till slut blir med-av som
lemmar och vilket förhandlingsresultat uppnåtts frågaisom om
representation.

ÖsterrikeUnder förutsättning Finland, Norge, Sverige och bliratt EU-
medlemmar kan antalet rådetiröster öka med 14-16väntas enheter till 90-
92 Gränserna förröster. kvalificerad majoritet respektive blockerande mi-
noritet skall enligt beslut Europeiska rådet i december 1993 omprövasav

förhandlingarnanär slutförda. nivåerär De beslutas påverkar natur-som
ligtvis möjligheterna för Sverige få till stånd respektive förhindraatt EU-
beslut.

Koalitionsmöjligheterna för Sverige kan inte förhandavgöras med
någon säkerhet. Det emellertid käntär det finns stabila samarbets-att

Äveninom gemenskapen.mönster för svenskt vidkommande kan natur-
ligtvis också stabila samarbetsmönster komma utkristalliseras, därmer att

ingårSverige i ländergrupper ofta har intressen.som gemensamma
Sverige har lång tradition utrikespolitiskt samarbete med de flestaen av

medlemsstaterna i EU. Möjligheterna in liksom olikaav att ut ur,
koalitioner gårDet inte påär förhand vilkastora. avgöra grupperingaratt

kommer bli viktigast för svenskt inflytande iatt europeisk politik.som
förefallerDet emellertid troligt det traditionsrika nordiska samarbe-att

kan fördjupas under de villkoren. Påtet allmänt plan kan detettnya antas
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fyra nordiskade aktuella ärför Sverigepolitisk fördel staternaomenvara
sammanhållningEU.9 i be-förutsättning godUndermedlemmar avav

infly-betydligtkunna störrenordiskaskulle de utövaslutsskedet staterna
för sig.tande ängemensamt var

ieuropeiskaoch andraSverigesamarbete mellan stater t.ex.Tidigare
till början kanåtminstoneerfarenheterandraoch ESKEFTA är ensom

agerande i EU.Sverigesprägla
förefallerpå vadiblandgrundasi EU sta-Samarbetsmönstren varasom

exempelmåste beakta. EttSverigevilkavärdemönster,politiska ävenbila
historia har varithela EG:svilket under sta-sådant värdemönster,på ett

Beneluxexempelvis Tyskland,skalan, därkonfederal-federaladenbilt, är
ståndpunkt medanfederalmedidentifieraskanItalienoch närmast en

konfederalamed denförknippasStorbritannien närmastDanmark och po-
sitionen.

frå-sakpolitiskautgår frånockså samarbetsformationerfinnsDet som
fråga exempel-iinställningmedlemsstaternaskanoch omavsesomgor

jämställdhetspolitikarbetsmarknadspolitik,ochnärings-miljöpolitik,vis
min-emellertidtenderarinställningarSådanavälfärdspolitik. attoch vara

eventuellafrågan EU:siinställningarexempelvis ut-stabiladre än om
spekuleramöjligtoch för sigifederation. Det är attveckling till omen

slut-försöka draochdimensionerdessaialliansmöjligheterSveriges även
radi-förallianserslagkraftigabildamöjligheterSveriges att ensatser om

arbetsmarknadspolitik. Problemet ärambitiös attmiljöpolitik ellerkal en
betraktelsesätt.statisktochkortsiktighetbyggersådana övningar ett
från tilltiddettroligtoch detorganisationlångsiktig är attEU an-är en

med-omprövningar ipolitiskaregeringsskiften ellerskekommer attnan
sakfrå-europeiskai depositionsförskjutningarinnebärvilkalemsstaterna,

tillfälle.på varje givetvidmåsteAlliansmöjligheterna prövas nyttgorna.
EuropaparlamentetMaastrichtfördraget harochEnhetsaktenGenom

inflytandet i parlamen-svenskapositioner.politiska Detsinaframflyttat
parlamentariker-svenskframhållits, iintetidigareutövas, entet som

poli-därtransnationella partigrupperantalförinom ettutan ramengrupp,
placeringen.för Detutslagsgivandenationalitetoch intetisk ideologi är

ståndpunkterna hosskillnader mellanframträdaockså kandetinnebär att
isvenska ledamöternarådet och deföreträdare iregeringenssvenskaden

de fall därsynnerhet inaturligtvis igällerEuropaparlamentet. Det rege-
Europafrågor.ståndpunkter iskildahari Sverigeoppositionenochringen

rådmellan ochmedbeslutandeförfarandenarespektivesamarbets-De nya
ökar i bety-parlamentetmajoritetsförhållandena iinnebärparlament att

jfr. avsnitt 2.2.delse
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4.2 Europapolitikens demokratiska förankring i

Sverige

Sammanfattning: Avsnittet handlar konsekvenserna ettom av
EU-medlemskap för den demokratiska i Sverige. Nyckel-processen
orden mångfaldöppenhet, och politiskt deltagande. Alltmerär av
politiken blir utrikespolitik, öppenheten och deltagandet imen
Europapolitiken bedöms bli klart inom traditionell utri-större än
kespolitik. ocksådetMen sannolikt Europapolitikenär att

fåkommer lägre folkligt deltagande och mindre öppenhetatt änett
den traditionella inrikespolitiken. Medlemskapet kommer att
påverka vår politiks utformning, det viktigt kommaär attmen
ihåg den institutionella mångfalden endast marginelltatt synes
påverkas, beträffande den svenska förvaltningsmodellen,
kommittéväsendet, den kommunala självstyrelsen och

påförhandlingsmodellen arbetsmarknaden. viktig förändringEn
beträffande riksbankens ställning genomförs.EMUäger rum om

Förändringen de villkoren för det politiska deltagandetyttreav
innebär annorlunda relationer mellan regering riksdag,och
förändrade europeiska samarbetsformer för de politiska partierna
och intresseorganisationerna införandet allmänna val tillsamt av
Europaparlamentet.

Öppenheten

Öppenhet fundamentalt värde i levande demokrati, eftersom denär ett en
möjlighet till saklig kritik och effektivt utkrävande politisktger av an-

Genom svensk EU-anslutning ökar antalet centrala politiska frå-svar. en
på gång.utrikespolitik och inrikespolitik Till skillnadärgor som samma

från den traditionella utrikespolitiken gäller den utrikespolitiserade inri-
områden,kespolitiken vilka hittills präglats omfattande deltagande ochav

öppenhet i beslutsprocessema.generös
förEn konfrontation inleds, citera Kjell Goldmanns iatt uppsats ex-

pertbilagan, mellan utrikespolitikens och inrikespolitikens traditionella
former. målkonfliktMan kan tala allmän mellan inre demokratiom en
och effektivitet. Värdet den inre demokratin minskar detyttre av om man
självständigt beslutat under brett deltagande sedan körs omvärl-över av
den.
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Statsintresset vissasätter för offentligheten.gränser finnsDet två re-
nodlade hantera målkonflikten.sätt Ettatt prioritera framgångär utåtatt
framför öppenhet och brett deltagande inåt och alltså bedriva
Europapolitiken traditionell utrikespolitik. Ett prio-sätt ärsom annat att
ritera öppenhet och brett deltagande inåt framför utrikespolitisk framgång

såledesoch bedriva Europapolitiken traditionell inrikespolitik. Densom
svenska samförståndskulturen och det brett förankrade hanterasättet att
frågan svensk medverkan i EES respektive medlemskap i EU antyderom
emellertid resultatet knappast blir någon renodlingatt dessa sätt, utanav
troligare kombination det karakteristiska för traditionell utrikespoli-en av
tik och traditionell inrikespolitik: internationell förhandling och inrikes-
politisk gång. sådanEn avvägning skulle innebäraprocess samma att
beslutsprocessen får hög komplexitet många självständigaatten genom
aktörer kommer få möjlighet aktivt delta och påverkaatt deatt svenska
förhandlingspositionerna. Detta innebär också, enligt utredningens be-
dömning, inte behöver räkna långtgåendemedatt skiktning ochman en
elitisering i Europapolitiken. Konsekvenserna för öppenheten i så-är ett

falldant den blir vadstörre än brukligtatt förär utrikespolitiken,som
mindre vad kännetecknarän vanlig inrikespolitik.men som

Samtidigt det troligt denär allmänna inforrnationsmängdenatt om sam-
hällsfrågor kan komma öka, inte minst via massmediernaatt och de orga-
niserade intressena. Mycket talar för medierna i högre utsträckningatt än
hittills kommer förlägga sin verksamhet utanför landetsatt vidgränser ett
svenskt EU-medlemskap. Tendensema redanär tydliga; rikstidningarstörre
har stärkt sin bevakning i åren.Bryssel under de De svenskasenaste me-
diernas ambitiösa bevakning medlemskapsförhandlingarna mellanav
EFTA-statema och EU antyder möjligheten effektivt sekretessbe-att att
lägga förhandlingsprocessema inom EU begränsad.är

Offentlighetsprincipen i betydelsen handlingar förvaras hosatt som
statliga och kommunala myndigheter skall allmänt tillgängliga harvara
gällt i Sverige ända årsedan och1766 har under denna tid kommit att
prägla handlande och tänkesätt inom svensk förvaltning. brukarDet sägas

offentlighetsprincipen fylleratt syften, nämligentre rätts-att garantera
säkerheten, effektiviteten i förvaltningen och effektiviteten i folkstyret.

Handlingsoffentligheten regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen TF.
Principen tillämplig påär allmänna handlingar, förståsvarmed framställ-
ningar i skrift eller bild upptagningar läsas,kan avlyssnassamt ellersom
på uppfattassätt endast medannat tekniska hjälpmedel handlingenom
förvaras hos myndighet och är inkommen till elleratten anse som upp-
rättad hos myndigheten.

En allmän handling antingenär offentlig eller hemlig. Enligt huvudre-
rådergeln offentlighet. En handling får hållasdock hemlig med hänsyn

till vissa i TF uppräknade intressen, rikets säkerhet eller desst.ex.
förhållande till eller mellanfolklig organisation. Den regelstatannan som

6-140172
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sekretesslagenimåste vidarepågrundashemlighållandet anges
till.hänvisarsekretesslagenlagnågoneller1980:100 somannan
handlings-reglersekretesslagens ärbakomtanke attgrundläggandeEn

har till-de tjänstemäntystnadsplikt försekretessen sommotsvaras enav
på uppgifter ochsiktedärför främstSekretessenhandlingarna.gång till tar

uppgifterna.bärarede dokument ärinte avsom
står detyttrandefrihetsgrundlagenochtryckfrihetsförordningenEnligt

meddelaundantagangivnasärskiltvissamedfrittoch attenvar --
regler in-offentligggörande. Dessahelst förvilketuppgifter i ämne som
tystnads-brytatjänstemanstraffritt för motalltså det attnebär är enatt en

dockDetpubliceras. ärskalluppgiftenförskeravslöjandetplikt attom
16 kap.och ihandlingsekretessbelagdtillåtet lämnaaldrig utatt en

kvalificerat slagsärskilttystnadspliktervissauppräknassekretesslagen av
meddelarfriheten.omfattasinte avsom

februari 1993den 1inleddesmedlemskapsförhandlingar ut-SverigesNär
välkomnarSverigebl.a.Dinkelspielstatsrådet Ulftalade att

insyn.ochöppenhetvidläggergemenskapenbetoningökadeden som
förvaltningenssvenskadenlinje med storaiutveckling liggerDenna

principer ochgrundläggandemedområde för viPå dettaöppenhet. oss
Offentlighetsprin-meddelarvierfarenheter gärnaviktiga av.osssom
principerfundamentala ärmeddelarfriheten utgörochcipen som

medborgarnaochgrundlagensvenska garanterardenförankrade i som
verksamhet.förvaltningensoffentligadeninformationtillgång till om

kulturellaochpolitiskavårtomistlig delprinciper är arv.Dessa aven
effektivite-ochrättssäkerhetendemokratiskafrämjar denDe processen,

mål förockså viktigavilket ärförvaltningen,offentligai den ge-ten
menskapen.

förhandlingarnasvidkunde iakttasöppenhetökadDen strävan mot som
dockföregående fortsatt. Dennaframgått det motsvarasharbörjan avsom

medlemsstater-harmoniseragemenskapernanågon hos attinte strävanav
handlingsoffentlighet.frågailagstiftning omnas

kommit till iharutrikessekretessenden svenskaBestämmelserna enom
diplomatiskahävdvunnaiskeddesamarbeteinternationelladå Sverigestid

EU-också perspektivetiEES-avtalet ettRedanfonner. avmengenom
omfatt-såväl tillintensiñeras,samarbetedettakommermedlemskap att

tillutsträckssamarbetetutrikespolitiska attdetdjup. Genomning attsom
oförän-skulleinrikespolitiska,heltvaritsakområden tidigareomfatta som

syfteIsekretess.ökadleda tillkunna attsekretessreglersvenskadrade
Laurén istatsrådet Reidunntillkalladesådan konsekvensundvika marsen

utredaresärskild överTarschysDanielriksdagsmannen1993 att sesom
sitt betän-beräknasUtredarenutrikessekretess.bestämmelserna avgeom

kande inom kort.
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Det språketsvenska

Det svenska språket del vårtär kulturarv och fundamenten företten av av
den svenska nationalstaten. Språk kulturell kodär markerar tillhö-en som
righet. I med språk underlättasstat den socialagemensamt rörlighetenen
liksom kommunikationen mellan människor i samhället.

Samtidigt detär uppenbart språken i Europas nationalstateratt vik-är
tiga barriärer för den politiska integrationen och uppkomsten av en euro-
peisk tillhörighet hos mångaEuropas folk. Internationaliseringen har
medfört språkhierarki skapats däratt engelskan världsspråk haren som
hamnat i nivånI under engelskantoppen. finns tjugotal "transnatio-ett
nella" språk, dvs. språk mångaanvänds i nationer och ofta fram-som som

handelsspråkträtt eller spridits inom imperier: tyska, franska,som ryska,
spanska m.fl.. I basen på språkhierarkin finns de nationella språken, vilka
främst talas i enskilda nationer. Att lära sig språk långtidsinves-ärett en
tering räknar med kunna dra under livet.attsom man nytta restenav av

Den europeiska integrationen ovanligtmöter komplicerad språksitua-en
tion. ocksåEU har valt ovanlig språkpolitik. Samtliga officiellaen
språk inom EU:s medlemsländer nio språk också officiella språkär- -
inom EU, de administrativa och ekonomiskatrots nackdelar uppstår.som
På detta favoriserar intesätt EU organisation något språken ochsom av

EU:s medborgare likvärdiga möjligheter kommunicera inomman ger att
Europapolitiken. Detta kan jämföras med FN har sju officiella språksom
och EFI A enbart har officiellt språk.ettsom

Inom EU:s administration och arbetsgrupper däremot dominerar an-
vändningen engelska och franska. Det innebär tjänstemän och poli-av att
tiker inom EU förutom det modersmålet ocksåhelst bör behärskaegna
franska och engelska.även

EEG bestod länder vid bildandet 1957. Tyskland, Frankrike,av sex
Italien, Nederländerna, Luxemburg och Belgien. Eftersom talar fran-man
ska och nederländska i Belgien och tyska och franska i Luxemburg, var
det enbart nödvändigt med fyra officiella språk: franska, italienska, neder-
ländska och tyska. För den tolk- och översättarservice inrättades med-som
förde detta vid sammanträdenaatt enbart behövde simultantolka 12man
språkpar, eftersom varje språk måste kunna till deöversättas övriga.tre
Varje tolk skulle kunna från åtminstoneöversätta två språk till sitt eget,
vilket innebar det behövdes tolkar totalt vidatt varje sammanträdetre om
tolkama hade språkkombinationer.rätt

Samma regler för tolkarna gäller dvs. de skallännu, kunna översättaatt
från två språk till sitt Numera behövs dock minst 27 tolkareget. vid varje
sammanträde eftersom antalet språkpar i 72 olikaär kombinationer.uppe

varje språkbur,I för varje språk,ett sammanträdesrummen sit-som omger
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det krävsinnebärspråkpar. Detdessatäcka alla attför atttreter personer
dockdetrealiteten krävssammanträde. Ivid varjetolkaråtminstone 27
tim-får arbetainte änavtal,enligt tretolk,varjeeftersomofta fler, mer

sammanträde.sträck vidi ettmar
offi-språk bliytterligareåtminstoneskulleprincip tregällandeEnligt

i EU.medlemmarblirSverigeochFinland, NorgeEU-språkciella om
stycken.till 132ökarspråkpar EUiantaletskulle innebäraDet att

varjetolk iytterligarebehövadärförkommerFörmodligen att enman
vidtolkaråtminstone 48behövsdettillledaskullespråkbur, vilket att

sammanträde.varje
i demedborgarnamedförEUinomspråkadnrinistrationen attDen stora

unik möj-organisationerinternationellaförharmedlemsstaternaolika en
europeiska in-med dekommuniceraochEUsiginformeralighet att om

inomspråkförbistringenSamtidigtspråken. görpå destitutionerna egna
och tjän-politiker,språkfärdigheter hos experterpåökarkravenEU att

särskiltspråkkravenvisserligenriktaspolitikersvenskaBlandstemän.
landstingipolitikerävenriksdagsledamöterna,statsråden och menmot
medelål-ochsärskilt deallmänheten,Blandberörs.kommuner yngreoch

ef-språksituation,godförhållandevisSverigehargenerationerna,ders en
språk,andraiutbildninggrundläggandefått etthar van-flertalettersom en

gymnasiet.ochgrundskolaniengelskanligen

mångfaldeninstitutionellaDen

mångfaldimaktenspridningdetdemokrati finnslevande avenI avenen
poli-finnsländer,andrailiksomSverige,institutioner. Isjälvständiga

institutio-tillupphovkulturpolitiskoch getttraditionertiska somen
påverkasmångfaldeninstitutionellahur denFrågan avsärdrag.nella om

utredningar.olikastuderatsharEU-medlemskapsvenskt avett
utmärksvilkenförvaltningsmodell, attsvensk rege-finns avDet en

ämbetsverken ärstatligadeochkollektivtbeslutsina attfattarringen av
medananställda,fåjämförelsevisharRegeringskanslietsjälvständiga.

statsanställda. Konse-deförarbetsplatsernadeämbetsverken utgör stora
UtredningenstuderatsharEU-medlemskapsvenskt omkvenserna avettav

EU-med-svensktslutsatsEG. Dessoch att ettstatsförvaltningen var
svenskadenförändringargrundläggandenågraförutsätterlemskap inte av

har deredanregeringen styr-Bedömningenförvaltningsmodellen. attvar
förbehövsförvaltningsmyndigheter atttill sinaförhållandemedel i som

intehindrarMedlemskapetställer.medlemskapde krav ettmotsvara som
förvaltningen,styrmedel inomekonomiskautvecklingfortsatt nyaaven

styrning.resultatorienteradmott.ex. en mer
framhåller i sinJemeckvilket Magnusgällande,kanDäremot göras

förstärkakommermedlemskapet attexpertbilagan, snarasti attuppsats
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ämbetsverkens och tjänstemännens ställning. Sedan lång tid dennaär ten-
dens tydlig. Allt fler departement och ämbetsverk får självständiga interna-
tionella uppgifter och internationellaupprättar sekretariat, varigenomegna
den traditionella utrikesförvaltningen får konkurrens; samtidigt blir det allt
vanligare tjänstemän under ledningsskiktetatt arbetar med internationella
frågor. Tillsammans med kolleger i de internationella organisationemas
sekretariat och andra länders byråkratier bildar de informella nätverk inom
enskilda sakfrågekomplex; nätverkens centrala position i de medlings- och
sarnordningsprocesser, blir nödvändiga i trögrörligt internationelltettsom
förhandlingsmaskineri, understryker ytterligare den växande tjänsteman-
namakten. Nätverkens diffusa karaktär och informella arbetsformer gör
dem politiskt svårstyrda.

Det svenska kommittéväsendet har sedan länge spelat roll istoren
Sveriges politiska liv. Statliga kommittéer organisatoriskt fristå-ärsom
ende från regeringen, arbetar på uppdrag regeringen och har aktivtmen av
förberett flertalet de samhällsreformerna.stora Kommittéernasav sam-
mansättning och uppgifter varierar. Ibland de parlamentariska,är ibland
expertutredningar. I vissa fall många intressegrupperär företrädda, i andra
fall det frågaär enmansutredningar. I kommittén möjlighetom attges
studera de sakligt bästa lösningarna på olika samhällsproblem, ocksåmen

skapa förankring för olika förslag,att liksom åstadkomma politiskaatt
kompromisser.

Utredningen statsförvaltningen och EG har studerat frågannärmareom
konsekvenserna EU-medlemskap för kommittéväsendet.ettom av

Slutsatsen det faktiska föratt utredningsinsatserutrymmet kom-var av
mittéer kommer minska inom EU:s kompetensområde.att Inte minst av
tidsskäl kommer behöva använda alternativaatt utredningsformer.man
Det kommer självfallet inte helt upphöra. Det kan gällaatt uppgiften att
utarbeta underlag och förslag till ståndpunktsvensk frågai där Sverigeen
vill EG-kommissionen skall initiativ.att Utredningen kunde ocksåta
tänka sig kommitté referensorgan och stöd förhand-svensken som en
lingsdelegation eller förhandlare i fråga under behandlingär i EU-en som

Slutligen kan det finnas uppgifter för kommitté iorganen. tillämp-en
ningsfasen, detnär gäller överförat.ex. innehållet i direktivatt tillett

lagstiftning.svensk
Riksbanken myndighetär under riksdagen, centrala uppgiften ärvars

besluta och genomföraatt penning- och valutapolitiken. Riksbankensom
ställning har nyligen Riksbanksutredningen.utretts Dess förslag syf-av
tade till på olika förstärkaatt sätt Riksbankens självständighet. Konse-
kvensen svenskt EU-medlemskapett kan i framtiden bli dramatiskav för
Riksbankens vidkommande, under förutsättning EU skaparatt en gemen-

valuta och inrättar Europeiska centralbanken ECB, enligtsam planen i
15Maasuichtfördraget.
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ochEkonomisk monetärhurförriktlinjerMaastrichtfördraget enI ges
slut. Processen1990-talets motföreförverkligasskallEMUunion

ambitio-ochmarknadeninredenfullföljandekanEMU ett avsomses
penning-stabiltochkapitalrörelserfria ettFullständigtEMS.mednerna
enskildai depolitikenekonomiskaför denförutsättningarnaändrarvärde
både fi-inomsamarbeteförstärktfördraget,enligt ettoch kräver,länderna

penningpolitik.ochnans- juliden 1inleddesfasenförstafaser. Denietablerasskall treEMU
dennaUnderfria.släpptesEGinomkapitalrörelsemamedochi1990 att

förinomsamordningenekonomisk-politiska ex-ramendenförstärktesfas
med-mellankonvergensdenfrämjasyfteiinstitutioner attisterande

förförutsättningnödvändigsågsvilkenekonomierlemsländemas ensom
emeller-blevEMSförPåfrestningarnavalutaunionen.upprättakunnaatt

detlämnadepraktikenivalutormånga1992-93årenunder attsåtid stora
började flyta.ochväxelkurssamarbetetfasta

Då inrät-1994.januariden 1inleddesfördraget,enligtfasen,andraDen
uppgift hu-Frankfurt,iEMIinstitutet varsEuropeiska monetäratades

denskapandetochfastillövergången tre avförberedavudsakligen är att
demellansamarbetettvå skallfasUnder na-centralbanken.gemensamma

nivånationellpåocksåskalloch dessastärkascentralbankemationella -
politiskatillförhållandeisjälvständighet organgrad avsammages- AnvändandetfasiECBcentralbanken tre.Europeiskaförgällaskallsom

budgetunderskottFinansieringunderlättas.ochutvecklas avskallecuav
tvåfasslutet avrapporteraskallEMIförbjuds. mot avsedelpressarnavia

ekono-gradhöghurbedömning avfas göradenna avsamtutfallet enav
majoritetuppnått samt avmedlemsstaterna om enkonvergensmisk som

uppfylldaförutsättningarnaAnseskraven.uppfyllermedlemsländerna
januariden 1fasinledningbesluta trerådet perEuropeiska avskall om

be-dettafattaförföreliggerinte attförutsättningarnadäremotOm1997.
intemedlemsländernamajoritet upp-dvs.1996/97,redanslut avom en

inle-skallfastredjeEMU:sMaastrichtfördraget attstipulerarkraven,fyllt
beslutsprocedurochexarninations-Motsvarande1999.januari1dendas

hän-skillnadenviktiga attmed dengenomförasskall1996/97 mensom
tid-dennavidmedlemsländernamajoritettillskallinte avtas enomsyn

endastharregeringschefemaochStats-konvergenskraven.uppfyllerpunkt
medlemsländervilkabekräftaochmajoritet,kvalificerad noteramedatt,

kraven.uppfyllersom
förförutsättningar automa-skapaordning endenna ärmedAvsikten att

ochekonomiskapå detunionenutveckladefulltövergång till dentisk
bli be-deltagandet kan1999,januari ävenden 1området ommonetära per
särlös-med"länderbenämnsEMUideltarinteländerDegränsat. som

slutfasen.gällerendastbestämmelserdeinteomfattasochningar" somav
tid-vidförmågaländers attdessa senareprövning enregelbundenEn av

sEMU-kraven görs.uppfyllapunkt
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Samtliga länder eniga denna tidtabell. I särskilt protokollvar ettom
tilläts dock Storbritannien behålla tillrättenatt nationellt parlarnents-ett
beslut tidpunkten för brittiskt tillträde till EMU.ett Dessutomom skall
folkomröstningar i frågan hållas i Danmark och Irland. Innan den tredje
fasen inleds skall, olikanämnts, ekonomiska konvergenskravsom upp-
fyllas vilka såär endast någonstränga enstakaatt medlemsstat i EU för
närvarande kvalificerar sig för EMU-medlemskap.

I och med EMU:s slutfas Europeiskaupprättas centralbanken som ges
det fulla och de fulla maktbefogenhetemaansvaret för bedriva denatt ge-

penningpolitiken i unionen. Vid inledningen fas låsesmensamma treav
växelkursema mellan de olika valutorna och datum för införandet denav

fastställs.valutangemensamma
Ur juridisk synpunkt kan hävdas genomförandet EMUatt ärav en pro-

vilken inte medger enskilda medlemsstater medatt undantagcess för
Danmark och Storbritannien i särskild ordning ochprövar ställningtar
till deltagandet i de olika faserna. Genomförandet förutsätter dock alltid att
vissa särskilt överenskomna ekonomiska kriterier uppfyllda.är Utred-
ningen konstaterar emellertid bedömningama i denna frågaatt varierar.
Den tyska författningsdomstolen prövade Maastrichtfördraget i sin dom i
oktober 1993 och hävdade bestämt det inte finns någon automatikatt i
skapandet den valutan och ECB. Likartade slutsatser harav gemensamma
dragits bl.a. parlamenten i Tyskland och Nederländerna.av

Den viktigaste konsekvensen EMU beslutanderättenär i penning-attav
och valutapolitiska frågor övergår från Riksbanken till Europeiska cen-
tralbankssystemet respektive Ecofin. Riksbankens uppgift förändras där-
med till bereda de frågor skall behandlasatt i råd.ECB:s Riksbankensom

dåskall oberoende i förhållande till politiska i Sverige ochvara organ
EU.

Sverige har utvecklad självstyrelse för kommuner och landsting.en
Innebörden svenskt EU-medlemskap förett den kommunala självsty-av
relsen analyseras särskild konsekvensutredning. Den europeiska in-av en
tegrationen också viktigär aspekt i den pågående diskussionen be-en om
hovet regionreform i Sverige, vilket illustreras slagordetav en av
"Regionernas Europa" och inrättandet EU:s regionala kommitté.av nya
Frågan behandlas särskilt den parlamentariska Regionberedningen,av vars
slutbetänkande föreliggaväntas under första halvåret 1994.

Den svenska förhandlingsmodellen på arbetsmarknaden parternager en
betydande avtalsfrihet inom många arbetslivets områden. Sverigesav arn-
bition behålla dennaär modell och fråganatt finns därför med i Sveriges
förhandlingar med EU.
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deltagandePolitiskt

skiljelinjerPolitiska

dimensioneuropeisk ietablerarfolkomröstningenkommandeDen en
tilldirekt ställningmöjlighetVäljarnasvensk politik. ettatt tages

valkarnpanjer, lik-har svenskaTraditionellti EU.medlemskapsvenskt
svensk inri-folkomröstningarna, handlathittillsvarandefyrade omsom

utri-i vitalakonfronterat varandrahar partiernakespolitik. Sällan öppet
folkomröstningenskäl betraktastarkafrågor. finnskespolitiska Det att

också ii svensk politik,skiljelinjeförgenombrott ettett en nysom
politiskadenerfarenheternaallmännaperspektiv. Delångsiktigt ut-av

avseende.tydliga i dettai EUi medlemsstaterna ärvecklingen
väljarnaår. danskaungefär tjugo DeEG ivarit medlem iDanmark har

folkomröst-i fyraEuropapolitikenställning tillfått tillfällehar att ta
FolkomröstningarnaEuropaparlamentet.val tilldirektaoch iningar tre

Maastricht-1986 ochEnhetsakten1972,EG-medlemskapgällthar
1993. harEuropaparlamentenValen till ägtochfördraget 1992 rum

fram-ErikssonJohanerfarenhetviktigoch 1989. En19841979, som
polariseringpolitiskadenexpertbilagan,ihåller i sin attuppsats som

1972EG-medlemskapdansktfolkomröstningeninförframträdde ettom
förhållande tillDanmarksmåste definierapartibestått. Varje danskthar

år 1972karaktär. I debattenändratmotsättningarnaSamtidigt harEU.
63.4%Danmark.självständigtEG-medlemskapdansktställdes mot ettett

ändrade "Nej-1990-taletUnder36.6%medlemskap ochförröstade emot.
fördjupadavvisadeaccepterade EG,ochEuropapolitiksidan" sin enmen

folkomröstningarårs1993vid 1992 ochSkiljelinjenintegration till EU.
EU-förespråkare.ochgått mellan EG-anhängarehuvudsakligendärförhar

båda1990-taletsargumenterade i"Enhedslisten""Junibeveegelsen" och
Danmark tvinga-leda tillinte skulle"Nej"förfolkomröstningar attettatt

opinions-skulle Iunionsplanernatillendastdes EG, stoppas.attut ur
anslutning tillockså förskjutning. Idennaframkomundersökningarna

Danmarkansåg väljarna34%1979Europaparlamentetvalet till attav
hadeEnhetsakten 1986folkomröstningenvidutträda EG,skulle omur

års EU-omröstningslutligen vid 199318% ochsjunkit till note-siffran
ansåg "Varjeväljareparadoxalt andelen8% Det attrades endast är att som

ökadetidundersjälvständighet och vetorätt"fullbevaraland bör samma
0993 i europeiskskiljelinjen73% Denfrån till52% 1979 stora

ellerstatsförbundhand EUi förstamellan dempolitik ett enser somsom
på detöverstatlighetenvill ökademförvaltningsunion och euro-som

dansk politik.prägelsinhar därmedpeiska planet, även satt
politiskasannolikt det mönstretvidkommande detsvenskt ärFör att

blir medlem EU.Sverigekommerfrån Danmark att avupprepas om
svenskskiljelinje ioch viktigframträderför detMycket talar att en ny
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politik åmellan sidan dem förespråkar fortsatt integration iena som en
Europa i riktning förbundsstat och å andra sidan demmot vilka värnaren

nationalstaten den grundläggande organisationsenheten iom som euro-
peisk politik. Dagens organiserade motstånd svenskt medlemskapmot ett
i EU kan också tänkas småningom inordnas i den europeiska debatten och

Ävenförankras i konfederal position. det allmänna opinionsläget ien
Sverige kan förändras enligt det danska exemplet i detta läge.

Internationalisering innebär ökad idéspridning. Om Sverige blir medlem
EU förändras åsiktsbildningens villkor idékonkurrensen kanav attgenom

förväntas öka. Idéer och krav i den svenska samhällsdebatten bryts mot er-
farenheterna och tankemönstren i europeiska grannländer, vilket mångaur
synpunkter kan bli positiv stimulans. I detta ocksåligger möjligheten en
till åsiktsbildning,europeisk åtminstone i vissa politiska frågoren stora

massarbetslösheten, miljöförstöringen. Påt.ex. sikt kan den svenska-
politiken tänkas ändra karaktär och i högre grad europeiskaupptas av pro-
blem, med konsekvensen de politiska motsättningarna får väsentligaatt
inslag transnationella skiljelinjer inom olika politikområden. En förut-av
sättning sådanför utveckling dock detär framväxer europeiskatten en
offentlighet: olika europeiska "åsiktstorg" där idéer och kritik kan formu-
leras hinder nationsgränser. Man kanutan gällandegöraav att
Europaparlamentet markerar början på utvecklandet sådanen av en euro-
peisk offentlighet. Samtidigt saknas de för demokratin nödvändiga kom-
munikationskanalema i form exempelvis europeiska medier med godav
spridning hela kontinentenöver och med för politisk ochstort utrymme
kulturell debatt nationsgränsema.över

Svensk politik har historisk tradition politisk samför-en av en
ståndskultur. Under decennier har emellertid de ideologiskasenare mot-

förstärkas.sättningarna tenderat Vid svensk EU-anslutning kommeratt en
behovet öka samstämmighet och "svenskaatt linjer" inom de centralaav
politikområden integrationen.berörs På och vis kansättsom av man

den svenska politikensäga i viktigaatt avseenden kommer anknyta tillatt
sina Erfarenhetenrötter. i Danmark också blockpolitikenär har tende-att

ned i Europapolitiken, samtidigtrat att tonas de sakpolitiska mot-som
sättningarna kvarstått eller skärpts inom de många övriga politikområ-
dena.

Riksdagens ställning

Den svenska riksdagen har under de decennierna flyttat fram sinasenaste
positioner i den utrikespolitiska beslutsprocessen. Internationaliseringen
har inneburit praktiskt samtliga utskott handlägger frågoratt taget in-av
ternationell karaktär, samtidigt utrikesutskottets arbetsbörda stegratssom

Allmäntavsevärt. utskotten, tillsammans med partigrupperna ianses
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ocksåställning regeringsmakten. Detha stärkt sinriksdagen, ärgentemot
från riks-efter stöd eller förhandlingsmandatregeringentydligt strävatatt

internationell för-utrikespolitiskt beslut fattats ellerdagen innan ett en
påTillgången på information utrikespo-träffats. dethandlingsuppgörelse

de internationelltområdet allmänt förbättrats, samtidigtharlitiska som
omfattning utrikespoli-riksdagsledamöterna i ökandeorienterade tar egna

tiska initiativ.
ställning kommer försvagasföreställning riksdagensvanligEn är attatt

överlåtsbeslutsbefogenheter till EG ochsvenskaden meningeni att
Verkligheten emellertidsvenskt EU-medlemskap.Bryssel, vid ärett sna-

tillfrån svenska riksdagenmaktförskjutning dendet sker ettatt enrare
regeringskanslier.medlemsstaternaslagstiftningsarbete mellansamordnat

från parlamentarism till kabi-förskjutningtänkbarkan talaMan enom
politikområden, det möjligtsamtidigtaktuellanettspolitik inom ärsom

motstrategier. därför viktigafinnsparlamentariska Det väg-utvecklaatt
så-skall samspela ifrågan riksdag och regeringi hurval göra ettatt om

dant läge.
avseendenlagstiftningsprocessen i viktigaframtida roll iRiksdagens är

påsubsidiaritetsprincipen tillämpashur utvecklas. Omberoende EU ettav
hålls tillbaka och desscentraliserande tendensersådant EU:ssätt attatt

minimidirektiv, de-ellernormgivning domineras änsnarareav ram-
argumentationJernecks ii linje medtaljregleringar kan Magnusman,

lagstiftningskapacitetexpertbilagan, hävda riksdagensi attuppsatsen
centralise-utvecklas ikvarstår oförändrad form. Om däremot EUi relativt

blirsekundärrättsliga regleringinnebörden dessrande riktning, med att
lagstift-sannolikt riksdagensdetaljinriktad, begränsasomfattande och

på komma inriksdagens kravdet fallet aktualiserasningskompetens. I att
på så bidra tillmöjligt förså beslutsprocessentidigt i sätt ut-attsom

rådet.förhandlingarna isvenska linjerna införfommingen deav
EES-avtalförhandlingar med EGsamband med SverigesI ett re-om

förolika former utvecklatssvenskt medlemskap harspektive ett samar-
EFTA-delegation svenskaregeringen och riksdagen. En eg.bete mellan

parlamentari-frihandelssammanslutningenstill Europeiskadelegationen
riksdagsordningenändring ikerkommitté har inrättats somgenom en

frånparlamentarikemakraft juni 1986. Bakgrundenträdde i den 15 attvar
1963 ochregelbundet hade sedanBETA-länderna sär-sammanträtt att en

inrättades Sedan 1981parlamentarikerkommitté inom EFTA 1977.skild
därförårligt konsultationsmöte medutvidgats tillhade samarbetet ett en

från EFTA-parla-Europaparlamentet. De svenskasärskilt vald kommitté
från ledamöter ingick idittills hämtats främst dementarikema hade som

Flera länder hade emeller-Europarådets politiska och ekonomiska utskott.
respektivedelegationer valdaefter självständigatid hand upprättat avegna

föreslå ändringskulle erforderlig iKonstitutionsutskottetlands parlament.
riksdagsordningen.
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Inför EES-avtalet har ytterligare svensk delegation inrättats, närnli-en
ledamöter8 i den svenska delegationen till dels Europeiska ekono-gen
samarbetsområdetsmiska parlamentarikerkommitté, delsgemensamma

EFTA-statemas parlament det s.k. parlamentarikeravtalet mellan EFTA-
ländema.22

Under riksdagens vårsession 1992 inrättades det s.k. EES-utskottet med
ledamöter. avsåg15 Uppgiften beredningen den kommande EES-pro-av

positionen och sammanhängande ärenden i form olika tilläggsproto-av
koll. Efter den slutliga behandlingen EES-propositionen i juni 1993av
upplöstes utskottet.

detNär gäller förhandlingarna medlemskap med inrättadesEU vidom
årsskiftet 1992/93, efter förebild den utvidgade BETA-delegationen,av en
särskild EG-delegation. Delegationen tvåhar funktioner: dels vid sidanatt

utrikesnämnden fungera samrådsorganriksdagens med regeringenav som
under förhandlingarna med dels samrådsorganEU, mellan riksda-att vara

och Europaparlamentet inom för kommitté be-gen ramen en gemensam
stående 18 svenska riksdagsledamöter mångaoch lika "Europa-parla-av
mentariker". Då den svenska EG-delegationen saknar beredningsansvar,
kan det diskuteras återigenriksdagen skall inrätta tillfälligt ellerettom
särskilt utskott liknande EES-utskottet, vilket kan hantera den kommande
EU-propositionen.

viktigEn inspirationskälla för den svenska diskussionen riksdagensom
roll i Europapolitiken har varit den danska modellen i EG-politiken. Den
danska beslutsprocessen inför påEG/EU bygger centraliserad modellen

pågrundas samstämrnighet. Avsikten nå nationell enighet förär attsom
lägga fast den danska politiska linjen innan förhandlingsarbetet iatt

EG/EU börjar. Utrikesministern har samordnande och samlande rollen
med huvudansvar för lägga fast och genomföra den danskaatt
Europapolitiken. Det finns fyra nivåer i Europapolitiken. Inom regeringen

förvaltningenoch handläggs ärenden med EG/EU-anknytning inom 28
fasta, tvärministeriella specialutskott specialudvalg med företrädare för
ministerierna och i vissa fall olika intresseorganisationer. Specialut-
skotten de fasta arbetsgrupperna rådet.under Vidare finns EG-motsvarar

påutskottet tjänstemannanivå EF-udvalget vilket COREPERmotsvarar
och regeringens EG-utskott faellesmarkedsudvalget. Den parlamentariska
beredningen genomförs i folketingets EG-utskott folketingets markeds-
udvalg.

Folketingets EG-utskott folketingets 23 ständiga utskottär ochett av
partisammansättningen avspeglar situationen i folketinget. EG-utskottetI
samlas de ledande företrädarna för de politiska partierna. Kontaktema med
regeringen sker via utrikesministeriet. Folketinget har en egen represen-

i Bryssel. folketingsattachéDenne skall informera folketinget vadtant om
sker inom rådetkommissionen, och Europaparlamentet.som
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förslag till be-folketingets EG-utskottskall underrättaRegeringen om
Danmark elleromedelbart tillämpliga irådet antingen blirislut somsom

rådgöravidare medRegeringen skallmedverkan.folketingetskräver ut-
betydelse. Utskottets le-frågor väsentligmarknadspolitiskaiskottet av

föra fram förslag,någon formell möjlighethar intedamöter utanatt egna
rådet beslutförhandlingar iregeringen. Förefinns hosinitiativrätten om

EG-utskotts god-inhämta folketingetsskall regeringenräckviddstörreav
då majori-det inte finnsförhandlingsuppläggningen. Omkännande enav

utifrånregeringenförhandlaruppläggning,regeringensi utskottet mottet
enskilda ledamöter idepraxis krävs förförutsättningar. Idessa ett veto att

harpartier tillsammansnegativtutskottet ettröstat representerar somsom
säkerhet förskapa vissmed regelnfolketinget. Avsiktenflertal i är attatt

skallför de rättsakteri folketingetmajoritetskall finnasdet som senareen
inteförhandlingsmandatetFormellt behöverlagstiftning.i danskomsättas

det skrift-skriftligt eftersompraktiken blir det görsiskriftligt, menvara
iförhandlingsläge uppkommerdiskussionen. Omliga referat ett nyttav

måsteförhandlingsuppläggetbeslutadeinom detrådet det inteoch ryms
viktigareutskottet. Undergodkännandeinhämtaregeringen ett nytt av

beredskapssession ikallavad kanutskottet irådsmöten sitter man
regeringenföreläggeravslutandeförhandlingamasEfterKöpenhamn. om-

utskottet.gående resultatet för
dess-stängda dörrar. MenbakomöverläggningarUtskottets äger rum

tystnadsplikt skall gällaminister beslutaordföranden ellerkan attutom en
skriftliganärvarande vid Deövrigaoch mötet.utskottets ledamöterför re-
fårnågra intekopiorhemliga ochdiskussionerutskottetsferaten är tas.av

fått erkännandenEU-ländermodellen har i övrigadanska attDen varaav
regering ochsamverkan mellanvad gällerväl fungerande system par-ett

beredningsprocessen kangåttfunnits harkritiklament. Den ut attsom
regeringens fasta för-invändasrådet. detta kani Motförsena arbetet att

eftersom övrigaförhandlingarna,ihandlingsmandat kan par-en resursvara
vittgåendeträffaföreträdaren inte kandanske över-till denkänner attter

med begäranåterkomma till EG-utskottetenskommelser ettattutan om
mandat.utvidgat

utomordentligt vik-dethävdadeinför EGGrundlagsutredningen att var
samråder beslut Sverigederegeringenriksdagen ochtigt att somsomom

europeiska planet.fatta detmedkommermedlem EU attatt omvaraav
ha insynkap. 4 § RFföreträdare" 1"folkets främstaRiksdagen bör som

vårt viktigaför landleder fram tillinflytande dei och över processer som
regeringenriksdagen ochsamspel mellan ärbindande beslut. Ettoch nära

på ocheffektivtSverige skall kunnaockså nödvändigt tro-ettageraom
EU-sarnmanhang.ivärdigt sätt

Även påsig "par-informeramöjligheterbör ha vissariksdagen attom
pågåendeEuropaparlamentetkontakter medlamentarikemivå" omgenom

från baradetGrundlagsutredningen ärutgickarbete inom EU, att rege-
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någorlundahålla sig fullständigtmyndigheter kanoch dessringen som
utvecklingen inom Regeringen blirunderrättade EU.och fortlöpande om

infonnationskälla. denna bakgrund häv-således riksdagens viktigaste Mot
fastslås regeringen skyldigGrundlagsutredningen det bordedade äratt att

avgörandenriksdagen inför viktigare inominformera och konsulteraatt
det,det konstitutionell självklarhetframhöllsVidareEU. attatt en omvar

skall införlivas i svenskEG-direktivskede i beslutsprocesseni det när ett
så det den gäl-medverkan bör den skekrävs riksdagens sätträtt, som

föreskriver.regeringsforrnen och riksdagsordningenlande
svenska riksdagenföreslog det inom denGrundlagsutredningen att

samrådsorgan EU-frågorsammanhållet iskulle inrättas ett nytt, -
Uppgiften förmed kansliresurser.EG-nämnd nämn-Riksdagens egna

EU-frågor,samråda i det skullemed regeringenskulleden att menvara
frågor föra vidare tillvilka den villregeringens sak nämn-avgöraattvara

enligt förslagetsamråd. finns i riksdagen börför Alla partierden varasom
fånämnden kannämnden, vilket innebärproportionellt representerade i att

till 25 ledamöter.upp
de fram-formella omröstningarbör emellertid inteNämnden göra om

sådant förfarande i alltför hög gradståndpunkterna, eftersomförda ett
ÄvenGrundlagsutredningen.enligtbinda regeringen,skulle om rege-

viktEG-nämnden detformellt bundenringen inte ärär att rege-avav
förhandlingspositionrådssammanträde kan utforma sininförringen ett

riksdagens synpunkter.med beaktande av
förordnanämnden själv kunnabör regeringen ellerEnligt förslaget om

i särskilda fall.för nämndens ledamötertystnadsplikt
i riksdagen visarfortlöpande skall förankrasFrågan hur Europapolitiken

å sidanGrundlagsutredningenpå demokratiskt dilemma.ett gav ena
EG-närnnd och tvivelför införamånga övertygande utanattargument en

ochsådan goda möjligheter till insynnämnd riksdageninnebär att gesen
Å samrådsorganåtskillnad mellansidan kaninflytande. andraäven en

påutskotten längreEG-närnnden och beredningsorgandelegationer,
kompetenskonflikt inom riksdagen. Utskottensgrunden försikt lägga en

erbjuds möj-betydelse riksdagenberedningsfunktioner kan minska i när
beslutsskeden. Risken uppenbarkomma in i tidigaligheter är attatt rege-

samråd förbere-till de skett inöja sig med hänvisaringen kan att som
förhandling iresultatetskeden förelägger riksdagendande när av enman

demokratiskt legi-Sarnrådsfunktionen kan därmed blirådet. i EG-nämnden
timerande för regeringen.

och EG-motsättning mellan utskottenminska denna tänkbaraFör att
under bered-måste fortlöpande konsultera utskottennämnden den senare

förhandlingsuppläggning blir välså tillförslagenningsprocessen att
tidsmässigt betungandesådan kontinuerlig kan bliförankrade. En process

beståhuvudsak kommerframtida EG-nämnd i attantar att avman enom
svensktinternationella uppdrag. Ettpolitiker med omfattandeframträdande
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EU-medlemskap innebär med sannolikhet nämndens ledamöterstor att
måste åtskilligtillbringa tid i Bryssel, bl.a. för plats kunna bevakaatt
svenska intressen och för kunna bryta regeringskansliets inforrna-att
tionsmonopol.

kan förväntas riksdagsledamöter vilka harDet internationell kompe-att
språkkunskaperoch fårgoda politiskt övriga le-övertagtens ett gentemot

sådan påverkardamöter. En elitisering övriga riksdagsledamöters möjlig-
heter följa och kontrollera de internationellt verksamma ledamöternasatt
forehavanden.

problem med utformningenDessa relationen mellan regering ochav
riksdag måste emellertid den fördel med och välvägas näramot ett
utvecklat samarbete ligger i förstärkning riksdagens allmännasom en av

tillgång påkontrollkapacitet och i förbättrad viktig information. Fören
långsiktigt dessamotverka demokratiproblem det viktigt för Sverigeäratt
utveckla relativt internationellt kunnig och erfaren politiker-att storen

kår.
Utredningen övergripande lagstiftning vid svensk anslutningom en en

till EU har enligt sina direktiv dir. 93:83 bl.a. omfatt-övervägaatt
samrådet mellan sammanhangningen regering och riksdag i detta ochav

mån samrådi vad detta kan behöva författningsregleras. Utredningen avser
sitt betänkande i februari.att presentera

De politiska partierna

politiska partierna spelar nyckelroll i den representativa demokratin.De en
önskemålpartierna medborgarnas olika ideologier ochDet är somgenom

finner uttryck och det inom partierna medborgarnas erbjuds möj-är som
lighet till fortlöpande dialog med de politiska beslutsfattarna. Vid fram-

nationalstatema partiernade europeiska spelade betydelsefullväxten av en
roll för de politiska riksomfattandeintegrera sinaatt systemen genom or-

avsågganisationer, politiska helasina nationen och sinaprogram som
nationella valkampanjer. Sverige har flera partierna historiskaI sinaav

i den folkliga mobiliseringen vid förra sekelskiftet och har därige-rötter
fått folkrörelsekaraktär.nom en

Vilken roll kan de politiska partierna spela i den europeiska integratio-
nen torde okontroversiellt hävda partierna inte harDet varitatt attvara
särskilt framträdande i EG:s tidigare faser. Hittills har partierna inte haft

påden integrerande roll det europeiska planet de tidigare hade i natio-som
flera på håller pånalstatema. finns dock tecken partierna intaDet att att en

Europapolitiken.aktivare roll i
På organisatoriska planet har partierna i i första skededet Europa ett

byggt europeiska partinät, partifederationer, med Europaparlamentetupp
politiskt Efter det valet 1989 fanns tio partigruppercentrum. senastesom
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i Europaparlamentet. Efter 1976 har skede i organiseringen inträttett nytt
alltfler politiska fraktioner skapat särskilda europeiska partierattgenom

med och med de olika nationella partierna den natio-egna program som
organisationsnivån.nella förstaDet Europapartiet skapades de kristde-av

mokratiska partierna fickoch Europeiska folkpartiet.namnet
Medlemmarna detta parti behöll enligt stadgarna sina identiteterav nanm,
och sin handlingsfrihet inom för sina nationella ansvarsområden.ramen

årenUnder de har det bildats Europapartier för socialdemokra-ävensenaste
partier.tiska, liberala respektive gröna

En självklar konsekvens svenskt EU-medlemskap för denärmast ettav
vårtpolitiska partierna i land skapandet starka politiska länkar till deär av

olika systerpartiema i EU-staterna ökat prograrnmatisktsamt ett samar-
bete. De svenska partierna har olika sig de europeiskasätt närmat par-

årentinäten/partiema under de deltagitoch i deras internaävensenaste ar-
Partierna ocksåbete. har utvecklat resolutioner eller föregna program

Europapolitiken med varierande ambitioner och detaljeringsgrad. De poli-
partiernas målmedvetnatiska försök länka sig till de europeiskaatt par-

förmågatinäten/partiema uttryck för partierna har sigär ett att att anpassa
farhågortill förändrade villkor de ofta har framförts iyttre trots som-

partiernas kris. utgår ifråndebatten Utredningen viktig aspektattom en
de intensifierade kontakterna partiernas allmänna vitalitet ochär attav

långsiktigakreativitet ökar. De konsekvenserna de politiska impul-av
i dessa europeiska länkar för de svenska partiernas ochserna program

gårhandlande dock bedömainte i detta tidiga skede. I dettaatt samman-
framhållahang vill utredningen särskilt de olika positioner partiernasom

på påhåller formulera i den önskvärda politiska utvecklingenatt synen av
Europeiska unionen. det Europarnaterial de svenska partiernaUr harsom

bild:27lämnat till utredningen framträder följande
KdS tillhör det uttalat federala lägret och formulerar sin påmest syn

följande sätt:

KdS delar de kristdemokratiska grundarnas vision federaltett enat,av
och demokratiskt Europa, där makten fördelas enligt subsidiaritetsprin-

nivåerna.cipen mellan de olika Gemenskapen skall byggas upp av
självständiga utgångspunktoch starka regioner med i lokalstater en au-
tonomi. Individen familjenoch den minsta och viktigaste byggste-är
nen.

Moderata Samlingspartiet har i flera påavseenden likartad EUen syn som
skiljer sig utgångspunkt fråganKdS i sin tydligt konfederala imen om

fortsattaEU:s utveckling:

moderata inställningen till offentligt beslutsfattande enskildaDen är att
och familjer skall besluta så mycket möjligt hand. Desom egen om-
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råden skalldet offentliga har besluta klart avgränsadeattsom om vara
och erbjuda goda möjligheter faktiskt genomdriva fattade beslut. Denatt

unionen skall bara arbeta med det medlemsländernaEuropeiska som
sådantuppdragit den skall inte syssla med det civilaEUgöra.att som

offentliga frågorsamhället bättre. EU skall heller inte beslut igör ta
regionalt eller nationellt.bäst hanteras lokalt,som

den fria rörligheteni beslutskompetens säkrandetKärnan EU:s är av
för människor, tjänster och kapital lösandet gränsöver-samtvaror, av

problem där miljöförstöringen sigsluidande rör över gränserna ut-som
På områden tillfredsstäl-typiskt exempel. dessa skall unionen hagör ett

företräde fram-beslutskompetens och de reglerna halande gemensamma
nationella.för de

i programarbete intagit EU-vänlig posi-Folkpartiet liberalerna har sitt en
också federalt orienterad:tion ärsom

samarbetsprojekt i ständig föränd-gemenskapeneuropeiskaDen är ett
möjligheterna tillEG-samarbetets starkaste sidorring. En är över-av

iAlltför ofta har mellanstatligt samarbete skildastatligt beslutsfattande.
långsammaste fått bestämma takten.former blivit uddlöst dennär

det överstatliga samarbetet inom EG och EU,Därför vill vi utveckla
så frågor gränsöverskridande lösningar kan hanteraskräver änatt som

vår ordet uniondag. del förknippar vi inte medeffektivt i Föränmer
nationalstaternamöjligheter. det innebär intehot med Men attutan

försvinna.skall

Europeiska socialdemokra-socialdemokratiska partiet medlemDet är av
går "Valmanifest för Europa" införi sittparti ESP. ESPternas

balansgång mellan tanken utveckla EU iEuropavalet 1994 att stats-en
förbunds- respektive förbundsstatsriktning:

måste jättemarknad. Vi vill förvandla det tillEG än envara mer en
traditionerna parlarnen-verklig gemenskap, präglad de europeiska avav

och välfárdsstaten. Ochtarisk demokrati, mänskliga rättigheter en ge-
kulturella mång-rikedom ligger i Europasmenskap där den stora som

fald bevaras och
Europaparlament med initiativrätt och medbestämmande-Ett starkare

Ministerrådet. Starkare inflytande för medlemsstaternasmedrätt egna
Så många och regionala beslutparlament. Subsidiaritet: nationella som

nödvändigt. prin-möjligt. lagstiftning det DennaMen när ärgemensam
får miljö- och socialpolitik.cip inte missbrukas för blockera bättreatt

finansieras.och insyn i hur partierRegler
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uppfattas vilja främja utveckling i hu-Centerpartiet kan EUen av som
mellanstatligt samarbete:vudsak ett

alleuropeisktvill skapa Europa därCentern utgörsett ettramen av
för ekonomisk demokratisk utveckling isamarbete, med möjlighet och

solidaritet medöppenhet omvärlden och starkhela Europa. En tre-mot
ingår också utgångspunkteri idje världens länder centerns

uthållig skaparekonomisk utveckling i EuropaEuropapolitiken. En
samförstånd..."internationellt samarbete och EGförutsättningar för är

såväl enligtstatsförbund, sammanslutning suveräna stater,ett aven
EuropeiskaMaastricht-överenskommelsen denRomfördraget omsom

fanns det förslagden Europeiska unionenunionen. förhandlingarI om
mål förförbundsstat skulle EU:sskapandet ettatt anges somav enom

avvisades.förslagutveckling, dettamen

nivåerstår på olika iför självförsörjningMiljöpartiet-de Gröna ett re-
i olika sammanhang deklareratPartietgionemas Europa. ett mot-som

Europafederation"målet demokratiskt styrdstånd "enEUmot varaanger
utgångspunkt miljö, social välfärd och globaltmed i ansvar:

europeisk sfar för eko-frånFörslaget European Greens är en gemensam
erbjuder stabilvästländer, sfarnomisk reglering ochöst- en som enav

kompenserande överfö-fredligt samarbete, handel ochhandlingsforrn för
förespråkarfrån fattiga regionerna. Greensde rika till de Europeanringar

regionala och lokalasjälvförsörjande nationella,utvecklingen av mer
Miljöpartiernaperspektivet regionernas Europa.ekonomier i ettav

för omvandlakommer arbetaden Europeiska Gemenskapeninom attatt
styrd federationtill demokratisktden Europeiska Gemenskapen öp-en

måstemålet ramverkfrämsta för dettaför alla DetEuropas stater.pen
ansvar.skyddet globaltmiljömässiga och socialadet samtvara

och vill fortsätt-avvisar svenskt EU-medlemskapVänsterpartiet ävenett
suveränitetens princip:ningsvis hävda den nationella

måste full respekt församarbete byggas medAllt internationellt upp
med detSvensk demokrati intimt förknippaddemokratins principer. är

Överlåtandeprinciper. nationellnationella självbestämmandets av suve-
områdendärför endast avgränsaderänitet kan sär-accepteras genom
Sverige kan tilldemokratiska beslut... bästa bidragetskilda Det ge

bestämt nejunionsplanema och för Europakampen ärÖppet ettmot ett
fri i det alleu-medlemskap i EG/EU. Sverigetill vägerstat tyngresom

Vänsterpartietropeiska samarbetet delstat i union.... sägerän som en
motverkaform. kommer därförtill EES-avtalet i nuvarande Vinej att

Vårttill.lagstiftning EES-avtalet ledervarje försämring svensk somav
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mål avtalet omförhandlas, eller gårär till folkomröst-sägsatt upp
ning.... Handelsreglema i GAIT och frihandelsavtal mellan EG och en-

ställning.skilda EFTA-länder säkrar Sveriges ekonomiska

ocksåDet uppenbart de svenska partierna håller på formuleraär att att po-
litiska fråganlinjer i skallEU utvecklas till förbundsstat eller behållaom
sin nuvarande dominerande karaktär statsförbund. tendensEn i fleraav
programmaterial det nordiska samarbetet betonas, sigär syft-att vare

innanförningen eller utanför EU. Den europeiska debatten subsidia-är om
också påritetsprincipen har tydligt in i flera partiernassätt trängtett av

programskrivningar.
Partiemas nyorienteringar sker emellertid inte inre dramatik. Deutan

erfarenheternadanska flera partier upplevde spänningarär underatt stora
det decenniets integrationsprocess både inom partierna och mellansenaste
väljarna och de valda. Danmark tycks det enda EU-land där det har ut-vara

förhållandevecklats i till det nationella partisystemet parallellt parti-ett
fungerar vid Europavalen på EU-frågor.och inriktatärsystem som som

Redan 1979 kunde "Euro-partisystem" skönjas med "linjer". Enett tre
motståndlinje organiserade till EG, stöd för EG och densom en annan

tredje linjen denvämandet nationella suveräniteten. Fenomenet har attav
med förekomsten Folkebevegelsen. folkrörelseDenna EG,göra motav
bildades i samband med folkomröstningen årEEC 1972 har fort-som om
sitt arbete efter omröstningen och organiserat motståndetäven isatt

Europavalen. förekomstenTrots Euro-partisystem vid Europavalenettav
i Danmark har detta uppenbarligen inte bidragit till högt valdelta-ett
gande.

påverkaHur svenskt EU-medlemskap kommer det nuvarandeett att par-
tisystemet inte möjligt förutse i andra avseenden det kommerär änatt att
på eller prägla de interna villkoren för varje parti.sättett annat att

Europavalen

fårDe svenska väljarna delta i val, Europavalet, Sverige blirett nytt om
medlem EU. medlemsländernaI har valen till Europaparlamentet hit-av
tills inte medborgarna lika mycket de nationella parla-engagerat som

framgårmentsvalen, vilket lågadet relativt Valdeltagandet. Lägsta val-av
deltagandet har Storbritannien haft, med mellan 32,3 och 36,2 % under de

föregående Bådevalen. uppnåddeDanmark och Frankrike mindre 50tre än
% vid valet 1989; 46,2 respektive 48,7 %, vilket klar minskningär en
från valet 1984. Undantagen Belgien, Luxemburg och Grekland där detär
finns bestämmelser röstplikt.om

kanDetta jämföras med deltagandet i folkomröstningen Maastrichtom
då1992, Valdeltagandet i Frankrike uppgick till 69,7 % och i Danmark
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finns för valdeltagandetill 82,3 %. visar det potential högre iDet att en
Europapolitiken.

bristande i de "ordinarie" Europavalen kan förklarasDet engagemanget
förklaring kan det beror parlamentets relativtolika Ensätt. attvara

dock inte fortsättningsvis kunna hävdas,maktposition. Detta tordesvaga
på förstärkta ställning framföralltmed tanke parlamentets genom

förklaring väljarnaEnhetsakten och Maastrichtfördraget. En är attannan
nationella val där de oftahar beteende i Europavalen iinte tarsamma som

stårEuropavalen däremot ingentill tänkbara regeringsaltemativ. Ihänsyn
regeringsfråga på spel. har varit omöjligt för medborgarna kunnaDet att

eller den drivande kraften inom EG ochställning för emotta
nämligen den informella och dominerande koalitionenEuropaparlamentet,

och kristdemokratiska parlamentsgruppema. Enmellan de socialistiska yt-
oförmågademonstreradeterligare orsak kan partiernas hittills att upp-vara

på nationella valrörelserdet hela bedriverträda europeiskt, att tagetman
förhållande till nationella skilje-Europavalen. Partierna delade ii äräven

förhållande skiljelinjer rörande den europeiska poli-linjer i tillänsnarare
tiken.

skillnader beträffande valsystemet vidfinns inom EUDet stora
nationella listor, medan andra harEuropavalen. majoritet har enbartEn

består Belgien,kategorinValkretsar och regionala listor. Den senare av
Storbritannien.Italien och

förinför EG föreslog valsystemet Europa-Grundlagsutredningen att
för Val till riks-så långt möjligt likna det gällerskullevalen somsom

med Valkretsar och 4%-spärrdvs. proportionellt Valsystemdagen, samtett
rösträttskriterier. Tankeni huvudsak Valbarhets- ochmed attvarsamma

två omgångar.fördelas i Försttill Europaparlamentet skullemandaten
fördelas mellan partierna, varvid Sverige betraktasskulle mandaten som

varvid landetDärefter skulle de fördelas inom partierna,enda valkrets.en
något på bostadsband inte ställsin i Valkretsar. Genom kravdelas tre att

fåpraktiken möjlighet välja de villeskulle partierna själva i att omupp
inte.med ellertillämpa Valkretsarsystemett

utarbeta för-Enligt Romfördraget har Europaparlamentet i uppdrag att
medlems-Val i överensstämmelse med i allaslag allmänna direkta enom

Rådet inhämtatenhetlig ordning. skall enhälligt, efter haattstater sam-
majoritetfrån Europaparlamentet, skall fatta sitt beslut medtycke som en

rekommenderafastställa bestämmelser detta ochsina medlemmar, omav
dessa i överensstämmelse med sina konstitutio-medlemsstaterna att anta

bestämmelser.nella
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Intresseorganisationema

I den svenska demokratin intar intresseorganisationema och folkrörelsema
framträdande plats, både fora för medborgarnas deltagande ochen som som

politiskt inflytelserika aktörer. Ett svenskt EU-medlemskap förändrar
inom vissa politikområden organisationemas politiska påverkans-roll och
former. Sådana förändringar organisationemas roll och inflytande kanav
dels påkomma ske det traditionella nationella planet, dels inträffa påatt
det europeiska planet se ovan.

På det nationella planet deltar företrädare för intresseorganisationema
ofta i kommittéer och andra utredningsorgan, sida vid sida med politiker,
tjänstemän och Redan i ärendes initiativfas kan organi-experter. ett en
sation fästa uppmärksamheten för organisationen viktiga frågor. De

organisationerna har ofta direkta kontakter med beslutsfattarna.stora Det
traditionella remissväsendet organisationerna ytterligare möjlighetger en

föra ståndpunkter.fram sina Organisationerna ocksåkan lämnaatt syn-
punkter till riksdagens utskott via remisser, hearings eller direkt-genom
kontakter riksdagensmed ledamöter.

Under EES-förhandlingarna och medlemskapsförhandlingarna med EU
har kontakterna mellan statsförvaltningen och organisationerna koncentre-

till Rådet Europafrâgorför och de arbets- och referensgrupper in-rats som
inom de olika departementen.rättats

Regeringskansliets organisation för Europafrâgor inrättades 1988.
Huvuduppgiften analysera behovet förändringar i svensk lag-attvar av
stiftning och förvaltning vid EES-avtal. Rådet för Europafrâgor utgörett

forum för regeringen och olika företrädare för svenskt organisations-ett
och näringsliv. Statsministern ordförande och ledamöternaär utses av re-
geringen. Ledningarna för de svenska transnationella företagen Volvo,
SCA och Johnsonkoncernen representerade, liksom svenskaär ett par
banker, Riksbanken, LO, SAF, SACO, LRF, KF och Industriförbundet.

Organisationen består åttaf.n. Statsrådsgruppen har stats-av grupper.
ministern ordförande och för den övergripande ledningensom svarar av ar-
betet. Gruppen har kabinettsliknande karaktär, eftersom ledamöternaen

begränsatutgörs antal ministrar. Statssekreterargruppen därnäst skö-ettav
samordning och styrning organisationens löpande arbete under ord-ter av

förandeskap statssekreteraren i UD/H. ocksåDenne ordförande iärav
Beredningsgruppen för Europafrâgor, vilken samordnar organisationens
praktiska arbete och bereder informationen frågor.i olika Ansvaret för de-
taljarbete och information förhållanden,svenska behov önskemålochom
inom sakområderespektive står i sin arbetsgruppema för, vilka ledstur av
högre tjänstemän från departementen eller ämbetsverken.

I det praktiska arbetet har varje arbetsgrupp regel knutit refe-som en
till sig med antal för organisationer ochett stort representanterrensgrupp

intressen i det svenska samhället. Referensgmppernas sammansättning va-
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mediafrågor finnsförtill arbetsgruppenreferensgruppenkraftigt. Irierar
Svenska journa-Filminstitutet,andrablandförexempelvis representanter

ochforskningförarbetsgruppenradio. TillSveriges ut-ochlistförbundet
KungligaIngenjörsvetenskapsakademin,frånfinnsveckling representanter

för referensgrup-AvgörandeSACO/SR knutna.ochvetenskapsakademin
organisa-sakområdets karaktär ochsåledestyckssammansättningpernas

och SACOLO, TCOArbetsmarknadensintresse parter,tionens vara.
Industriförbundet,såsomnäringslivetföreträdare förandraSAF ochsamt

representationen.denhar största
organisationenrepresenterade ifinnsintressenochDe gersomgrupper

förhandlama be-politiskadeinformationdendjupbredd ochbåde som
ornrådes-på deSynpunkterEFTA-länder.övrigaEG ochhövt gentemot
regelverkEG:stillanpassningenmöjligheterochproblemspecifika som

tidigt iinhämtaspå kunnathar dettaskapar sättEES-avtaletvia anpass-
ningsverksamheten.

undervilkaoch departementen,regeringeninriktning avgörsArbetets av
för-slutgiltigafram detSverigeiregeringsarbeteförformersedvanliga tar

varvidEFTA-stater,övrigaochEUhandlingsunderlaget gentemot
viktigspelarhandelsavdelningdesssärskiltochUtrikesdepartementet en

Arbetsgruppemaorganisatoriskt.arbetetdominerarroll. Departementen
produkter.färdigaintehandlingsplaner,ochförslagframarbetar

regeringskansliet.ocksåhanterasSamordningsfunktioner av
något typiskt förEuropafrågor speglarorganisation förRegeringskansliets

svenskadetintressen iorganiseradeolikademokrati. Genomsvensk att ge
påverkamöjlighetochanpassningsarbetettillträde till attsamhället nya

delaktiga isamhälletdelardetaljsynpunkter, blirmedregler stora av
sigtillgodogörasnabbtdettakanRegeringen sättEuropaanpassningen.

organisa-individer ochinflytelserikafrånreaktionerpositivanegativa och
möjliga i EG-an-politisktdetbildsigföri Sverige, görationer att en av

möjlighetenutbytet,betyder utöver attorganisationernapassningen. För
åtgärder.planeraderegeringensförstahandsinforrnationpåverka, om

med-viddethävdadeoch EGstatsförvaltningen ettattUtredningen om
regeringskans-förföreträdaredärnågot slagforumbehövslemskap ett av

utform-dialogförakan öppenintresseorganisationemaochliet omen
påexempelEU. Sominomförhandlingarvidsvenska linjerningen enav

förorganisationregeringskanslietsnämndesformfungeradeväl
fråga intres-hurviktig näraprincipielltemellertidEuropafrågor. Det är en

dendet gällerbeslutsfattandet närsjälvaskall kommaseorganisationema
EES-för-underharfrågor. Arbeteti olikaförhandlingspositionensvenska

givetställningstaganden tillochbestått i analyser ettfrämsthandlingarna
karaktär ochdynamiskblirarbetetkommandedetmedanregelverk, mer av

förhandlingsståndpunktkoncentreras svenskpå utfonnakommer attatt en
direktiv.ochförordningari formändrade reglerellerfrågori avnyaom
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4.3 Genomförande EG-beslut i Sverigeav

Sammanfattning: I detta avsnitt beskrivs vilka nationella åtgär-
der krävs för beslut rättsakter fattas påattsom om nya som ge-
menskapsnivå skall kunna genomföras i Sverige vid svensktett
medlemskap i EU. En utförlig redogörelse lämnas för lojalitetsför-
pliktelsen i artikel 5 Romfördraget, vilken i detta sammanhang in-

central roll. Därefter genomgång vilkatar görs nationellaen en av
åtgärder kan komma behöva vidtas med utgångspunkt i deattsom
olika rättsakter kan beslutas inom EG.typer Därvid fram-av som

såvälkommer rättsaktemas formella beteckningatt sakliga ut-som
fonnning har betydelse för det nationella handlingsutrymmetstor
vad gäller rättsaktens genomförande och administrerande. Slutligen
redogörs för förhållandet mellan EU:s institutioner och medlems-

myndigheter vid genomförandet gemenskapsbeslut.statens av

Föreliggande avsnitt syftar till beskriva åtgärdervilka krävs föratt som
beslut fattade på gemenskapsnivå skall kunnaatt genomföras i Sverige

vid svenskt EU-medlemskap. Framställningen begränsasett till olika ty-
beslut med stöd fördragen beslutas institutionerEU:sper av som av av

inom för Maastrichtfördragets första pelare EG-samarbetet.ramen
Det alltså frågainte sådanaär beslut kräver ratificering med-om som av

lemsstatema för bli bindande och ändringar i de grundläg-att som avser
gande fördragen, heller mellanstatligt samarbete eller beslutrent som

överflyttning samarbetsområdena i Maastrichtfördragets tredjeavser av pe-
lare till gemenskapssarnarbetet i fördragets första pelare. Slutligen detär

frågainte beslut fattas inomEU för det utrikes- ochom som av ramen
säkerhetspolitiska samarbetet regleras i Maastrichtfördragets andrasom pe-
lare, heller ståndpunkterantagande eller beslutom av om gemensamma
aktioner inom för bestämmelserna i fördragets tredje pelare gällanderamen

frågasamarbete i rättsliga frågor inrikesfrågor.ochom
Den svenska proceduren för införlivande internationella fördrag medav

svensk behandlas i betänkandefrätt Grundlagsutredningens Kompetens-
fördelningen materiellt mellan EU och medlemsstaterna harsett be-
handlats i avsnitt 2.3.

Medlemskapet förutsätter påSverige områdende reglerasatt som av
fördragen har överlåtit nonngivnings- och övrig beslutskompetens till
EU:s institutioner. Det i huvudsakär medlemsländernas myndigheter och
tjänstemän tillämpar och verkställer EG-rätten. För beslutensom att som
fattats EU-institutionema skall kunna få vårtverkningar i land, fordrasav
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därutöver behövsde beslutsin fattarSverige imånga falli turatt som
innebärMedlemskapet i EUskall uppkomma.sådana verkningarför att

ochinstitutionermellan EU:sområden samarbetemångaalltså näraett
nationellade organen.

Romfördragetstycketartikel 5 förstasamarbetsförpliktelsen iEnligt
åtgärdersärskildaallmänna ochvidta alla demedlemsländernaskall som

fördraget ellerföljeruppfyllsförpliktelserdesäkerställakan att avavsom
artikelns andraEnligtEU-institutionerna.vidtagitsåtgärder har avsom

åtgärder kanunderlåta vidta allamedlemsländernaskallstycke att som
mål.fördragetsförverkligandetäventyra av

hörnstenjfr avsnitt 2.3,innehållet artikel 5 äriegentligaDet som en
Artikelninnehållet i artikeln.uttryckligagår långt deti EG-rätten, utöver

med-innebärEG-domstolen,enligtsolidaritetsprincip attär som,en
institutionergemenskapens ärförhållande tilloch iinbördeslemsländema

EG-domstolensvarandra.med Isamarbetalojaltförpliktadeömsesidigt att
medlemssta-mellanartikel 5 gällerockså fastslagits ävenpraxis har att

artikel 5uttalatharDomstoleninstitutioner. attoch EU:s t.ex.terna
uppgifter.desskommissionen ibiståmedlemsstaternaålägger att

medlemsstaternaförendastinte rätti beslutsprocessenDeltagande är en
med-inationellaallaomfattarSkyldighetenockså plikt. enorganutan en

lemsstat.
medlemslän-utnyttjat artikelnhandefterEG-domstolen har gentemot

genomföra vad benämnsåtgärder förbl.a.frågor gälltderna i att somsom
gemenskaps-utfärdadEU-institutionemaalltsåochsekundär EG-rätt är av

rätt.
samarbeta inbör-skallmedlemsländernaförpliktelsengällerdetNär att

gemenskapsrättensäkerställaförinstitutioneroch med EU:s attdes att
genomförande innebärgemenskapsrättensunderlättaföruppfylls och att

vidkommande:för svensktföljandeförpliktelsen

svenskasärskildaEG-regler kräverdegenomföraskallSverige som
avseendedettabrister i utgöruttalatDomstolen har ettåtgärder. att

uppmärksammatihar dessutomDomstolenartikelbrott ettmot
frånskadeståndtillocksåenskild har rättförklaraträttsfall att enen

påskadaekonomiskliderhonhan ellermedlemsstatförsumlig när
genomförande.bristandegrund av

står strid medilagstiftningdenskall ändraSverige2. som
ellerinförandetfastslagitDomstolen hargemenskapsrätten. att av

medlemsstatsbestämmelse iupphävaunderlåtenheten att enen
gemenskapsrätten utgörstriderlagstiftning ettnationella motsom

uppstår oklarhetdeteftersomartikel 189artikel 5 ochbrott mot
gemenskapsrättenförlita sigmån de kani vadenskildaför om

3.1.jfr avsnitt
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3. Sverige förpliktatär administrera gemenskapsrättenatt med samma
gäller för genomförandet svensk lagstiftning;omsorg som av

effektiviteten gemenskapsrätten får inteförminskas. Domstolenav
har uttalat medlemsländerna själva får beslutaatt medlen för attom
beivra överträdelserbrott gemenskapsrätten se avsnitt 3.1.mot av
gemenskapsrätten skall i så fall sanktioneras i enlighet med samma
materiella och processuella bestämmelser gäller för öve-som
rträdelser nationell rätt slag.av av samma

4. Samarbetsförpliktelsen gäller deäven svenska domstolarna; den
svenska skallrätten säkra det rättsskydd följer gemenskaps-som av

Deträtten. de svenska domstolarnasär plikt tolka och tillämpaatt
svensk lagstiftning i överensstämmelse med relevanta EG-direktivs

syfte.innehåll och

5. Sverige skall bistå kommissionen vid genomförandet dessav
uppgifter. Enligt artikel 155 Romfördraget har kommissionen till

sörjauppgift för genomförandet fördragetsatt bestämmelser ochav
de bestämmelser med stöd fördraget utfärdas in-av som av av

stitutionerna. Domstolen har slagit fast medlemsstat begåratt en
traktatsbrott den inte uppfyller bestämmelserna i direktivom ett om

underrätta kommissionen genomförandetatt direktiven. Vida-om av
Sverige skyldigtär medverka till undersökningaratt kom-re som

missionen utför i enlighet med fördraget artikel 169 eller 93 andra
stycket och lämna alla upplysningar behövs för detta. Kom-som
missionen kan genomföra kontrollbesök hos svenska myndigheter
redan i enlighet med artikel 155 och artikel För företa kontrollatt
hos enskilda för undersöka konkurrensreglemaatt har överträttsom
krävs dock särskilt lagstöd.

Artikel 5 formuleradär förpliktelse för medlemsländerna.som en
Domstolen har emellertid uttalat förpliktelsen ömsesidigär ochatt
också gäller EU:s institutioner i förhållande till medlemsländerna. I
samband med kommissionen övervakaratt medlemsländernas til-
lämpning EG-rätten har kommissionen också utvecklat kontakterav
med de nationella myndigheterna i syfte på olika bistå med-sättatt
lemsländema vid genomförande och tillämpning EG-rätten.av
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EG-beslutolikaGenomförande typer avav

beskrivningi avsnitt 2.2. Enbeskrivitsrättsakter harOlika avtyper av
också Grund-finns idess effekterregelverket ochgemenskapsrättsligadet

betänkandelagsutredningens

Förordningar

omedelbart tillämp-förordningarbeslutade ärkommissionenrådet ellerAv
normgivningsåtgärder vidtasnågramedlemsländernailiga utan att av

förordningarmedlemsländerna. också fastslagitharEG-domstolen att
tvivelkunna skapadetta skulleeftersomnationellfår iinförlivas rättinte

förordningarkandesto mindreeffekt.rättsliga Inteochderas ursprungom
nivåer måstekonstitutionellapå olikaföreskriftersvenskaföranleda att

Sverigeförinnehålla förpliktelserkanförordning attmeddelas. En t.ex.
också förutsättaFörordningar kanbestämmelser.utfyllande attfastställa

förordningarEftersomföreskrifter.sådanameddelarmyndighetersvenska
princip intedet iföreskriftersvenskamotstridande ärframförföreträdehar

ändådet börbestämmelser,sådanaeller ändraupphävanödvändigt att men
kvarstårsvensk författningskäl. Om attordningsmässiga trotsske enav

enskildaoklarhet hossådandetta skapakanEG-rättenstriderden mot en
svenskaändra denellerupphävapliktmåste haSverige attatt anses en

författningen.
svensk lag-kan krävaförordningpåexempelviktigtEtt attannat en
förstraffsanktioner överträ-utfärdandetden förutsätterstiftning är att av

framgådettakanAntingenförordningen.ibestämmelsernadelse avav
sanktionsbestämmel-också utfärdandeteller ärförordningstextensjälva av

Romfördraget. Deartikel 5samarbetsförpliktelsen iföljd sven-avser en
detsanktionervälja vilkenprincip självaimyndigheterna kan typska av

fråga. i dettai Detsanktionen ärfråga och omfattningenblibör avom
svenskai detuppstår inkonsekvenserdet inteviktigtsammanhang att

några allmännafastställtEG-domstolen haroch sanktionssystemet.straff-
medlemsländernas valgrund förbör gälladenprinciper avsomansersom
sanktioner ankommervaletkonstaterarDomstolensanktioner. att av

gemenskaps-överträdelserdock tillskallmedlemsländerna. Dessa att avse
be-processuellamateriella ochmedenlighetsanktioneras irätten samma

slag.nationellöverträdelser rättgäller förstämmelser sammaavavsom
stå i rim-effektiva ochsanktionemaskallomständigheterallaUnder vara

Sanktionemaeffekt.avskräckandeöverträdelsen och hatillproportionlig
iämnesvissamlas sär-ochförordningarindividuellatillknytaskan ev.

sanktionslagar.skilda
iutfylla luckorutfärdas förbehövaföreskriftersvenskakan attVidare

bestämmelseradministrativa ärkompletterandeeller förförordning atten
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nödvändiga för förordningen skall kunna få verkningar det nationellaatt
sådanaplanet. fallI där det inte finns anledning för riksdagen stiftaatt-

lagar bör tillses regeringen och myndigheterna har de bemyndigan-att-
den behövs för kunna utfärda föreskriftema.attsom

Förordningar skall enligt artikel 191 Romfördraget offentliggöras i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning EGT. Detta sker alla
officiella EU-språken. Vid svenskt medlemskap blir således EGTett en
författningssamling kan förväntas komma också påpubliceras detattsom

språket.svenska förordningEn träder i kraft tjugo dagar efter publice-
ringen den inte innehåller särskilda ikraftträdandebestämmelser. Detom
skall normalt finnas viss omställningstid efter publiceringen för inrättaatt
sig efter reglerna. Detta kan naturligtvis vålla tidspress i månden kom-
pletterande bestämmelser dåoch särskilt straffsanktioner behöver utfärdas i
anledning förordningen och dessa fordrar riksdagsbehandling.av om

Direktiv

det gäller genomförandeNär direktiv får medlemsländerna enligt artikelav
189 Romfördraget välja den metod de finner bäst med hänsyn tillpassa
sin konstitutionella praxis och lagstiftningsmetodik. Samma meto-egen
der gäller för införlivandet internationell överenskommelsesom av en

fråga.kommer här i Om det redan finns bestämmelser medför di-attsom
rektivets krav uppfyllda behövs i allmänhet ingenär ytterligare författ-
ningsreglering.

För Sveriges del blir frågadet vanligen omarbetning, transfor-om en
mering, direktivbestämmelsema till svenska föreskrifter. kanDetta in-av
nebära del direktivets bestämmelser fordrar lagform in iatt tasen av som
redan befintlig lagstiftning eller lag under det andra bestämmelserattny
kan införlivas föreskrifter meddelade regeringen eller myndig-genom av
het, förutsatt nödvändiga bemyndiganden finns eller skapas. Mångaatt av

områden påde vilka EG har utfärdat direktiv den karaktären detär attav
naturliga de genomförs regerings- eller myndighetsnivå.är att

Ofta direktiv s.k. ramdirektivskaraktär.är innebärDet denattav sven-
ske lagstiftaren har ganska frihet utforma bestämmelserna detstor att

Åbäst med hänsyn till lagsystematiksätt andra sidan kanetc.som passar
direktiv stundom mycket detaljerade, vilket kan vålla problem vid detvara
svenska genomförandet dem. I Danmark har det vidansetts att ut-av man
arbetande dansk lag införlivar direktiv hållabör sig di-näraettav en som
rektivets formuleringar, eftersom det direktivtexten grundenär utgörsom
för tolkningen påden direktivet baserade nationella lagen. Fördelenav
med detta undgår oavsiktligt skapa bestämmelser stårär iatt attman som
strid med direktivet och i enskilt fall kan komma åsidosättasett attsom

förmåntill för direktivets bestämmelser måni den sådana befinns ha di-
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tolkningenyttrandeEG-domstolenmåndeneffekt. I ettrekt avomavger
begreppettolkningockså domstolensdirektiv kanibegrepp omettett --
direktdirektivetsmedidentisktlagstiftningennationella ärdeni ge-

lagstiftningen.nationelladentolkningenvägledning för av
några ingrepp idelviseller göraheltmetod utan attärEn attannan -

huvudföreskriftematilldirektivbestänunelsernafogadirektivet som en-
direktivet.inkorporeradessa, dvs.del av

genomförtdirektiv kan attfrågasärskild ärEn genomett varaansesom
deellerrättspraxissvenskfast attområdet föreliggerpådet genomen

reglering i kollek-fått svenskasinhardirektivetförhållanden avsersom
tivavtal.

betydande klarhetEG-domstolen,det, enligträttspraxis krävsfrågaI om
krävsgenomfört. Detdirektiv skall attt.ex.försäkerhetoch ettatt anses

svensk dom-direktivet ienligträttighetergällande sinakanenskilda göra
administrativ praxisföljs idirektivettillräckligtdock intestol. Det attär

motiv-hellergottfmnande. Inteförvaltningensefterändraskan egetsom
direktivbestäm-tillräckligt förlagtillförarbeten är attuttalanden i en

uppfyllda.skallmelser anses
överlåtaprincip möjligtkollektivavtal det i attBeträffande är genom-

såmåste dock iDetarbetsmarknadenstilldirektivförandet parter.ettav
kollektivavtaletbundnainteenskilda ärockså tillsesfall ävenatt avsom

antaliEG-domstolen hardirektiveträttsskydd etterhåller det ger.som
genomföramedel förotillräckligtkollektivavtal atträttsfall ettansett vara

bl.a.möjligt isåsomde inte ärsådana avtaleftersomdirektiv, om-
alla arbetsta-skyddar-intelaggiltighetfått generellharBelgien genom

gare.
direktivinförlivandesamband medproblem ivissafinnsDet genomav

detolika ochmycketmedlemsländernai ärAvtalssystemenkollektivavtal.
då di-genomförandetkontrollera änkommissionensvårare fördärför attär

detmedMaastrichtfördragetSedanlagstiftning.införlivasrektiv genom
Stor-medlemsländerför allagällerprotokollet utomsocialas.k. som
ökatrollarbetsmarknadensemellertidkraft hari partersbritannien har trätt
harkollektivavtaldirektivinförlivamöjlighetenmedochi attatt genom

artikel 2 punktprotokollet,nämndafördragsfästs i det
desig till.riktar Imedlemsland detför varjebindandeDirektiv är som

iblandmedlemsländersamtligadirektiv tillriktar sigfallflesta ett men
ocksåDirektivbestämmelser kannågra medlemsländer.något ellertillbara

förutsättningar. blirdirektivEttvissaenskilda underförfå betydelse
emeller-publicerasRegelmässigtdelges adressaten.detgällande attgenom

införsMaastrichtfördragetförordningar. Ipådirektiv sätttid somsamma
tillmån riktar sigdessai dendirektivbeträffandepubliceringskrav även

medlemsländer.samtliga
eller kor-ibland längremånader,6-24perioddirektivetI omanges en

innehåller direk-uppnått. Vanligenskallvilken resultatetinomtare, vara
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tivet också bestämmelser skyldighet för medlemslandet till kom-attom
missionen redogöra för genomförandet. Kommissionen har föreslagit att
det i direktiv införs standardbestämmelse, enligt vilken medlemslän-en
dema samband med utfardande genomförandebestänunelser skallav upp-
lysa dessa bestämmelser utfärdas i syfte införliva direktivet.att attom

Beslut

Beslut enligt artikel 189 i sin helhet bindande förär adressaterna. Beslut
kan mycket olika karaktär och fråntill skillnad direktiv rikta sigvara av

förutom till medlemsländer till enskilda rättssubjekt. Ett beslut- -
kan, det riktas enbart till Sverige, behöva genomföras attom genom

föreskriftersvenska utfärdas eller förvaltningsåtgärder vidtas. Om det är
riktat till frågaenskilda det förvaltningsakterär med omedelbara rätts-om
verkningar skall kunna verkställas svenska myndigheter. Detta fö-som av
rekommer påsärskilt konkurrensrättens område.

Vissa beslut skall offentliggöras i EGT.numera

Rekommendationer m. m.

Enligt artikel 189 rekommendationer och yttranden icke bindandeär
rättsakter. De kan därför inte grunda individuella rättigheter, ändåkanmen

betydelse. rekommendationEn tillkommer i allmänhet påstorvara av
rådets eller kommissionens initiativ syftar påverkaoch till hand-eget att
lingsmönster. rekommendationEn kan därför betydelse vid denvara av
svenska rättstillämpningen, syftet komplettera bindandeär rättsak-attom

eller belysa genomförandeåtgärder. Det vanligt kommissionen iter är att
olika rekommendationer påhur den frågorvissa rättsliga och huranger ser
den tolka och tillämpa konkurrensrättsliga regler. Enskildaatt t.ex.avser
och myndigheter bör kunna förlita sig detta. Såtillvida kan sägaman

rekommendationer i vissa fall kan bindande för den institutionatt vara
utfärdat den. Detta gäller också yttranden normalt tillkommersom som av

särskild anledning och ensidig meningsyttringutgör den institutionen av
utfärdat den.som

Övrigt rättsaktemaom

Uppräkningen rättsakter i artikel 189 inte uttömmande. finnsär Detav
åtgärder måste företas i form; detta framgår på hållandra i desom annan
grundläggande fördragen och framträder särskilt tydligt i de anslutningsför-
drag slutits vid EG:s utvidgningar. Vidare finns antal olika slagettsom
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Deti artikel 189.intevarierande slag nämnsmycketåtgärder somavav
fårochmedlemsstaternafattasbeslutfrågakan som ge-avsomomvara

iöverenskommelserinternationellapådessa sättnomföras somsammaav
inteinstitutionerna är rätts-också beslutgällakanallmänhet. Det somav

grad.varierandebetydelsepolitiskharbindandeligt avsommen
fall be-från fall tillfår bedömasSverigesådana beslut iGenomförandet av

riktareller vilka dettillbeslutet,utfärdatvilketroende vemsomorgan
rättsak-bindandeföreslagnautfärdade ellertillförhåller sigdetoch hursig

ter.
ochhållna rättsakter,allmäntutfärdarinstitutionermån EG:sdenI mer
for-väljafrihetSverigeharförordningar,frågan attstordet inte är om
de-däremotbesluten. Omadministreragenomföra ochför merattmerna

verkställandesvenskafår deutfärdasrättsakter renttaljerade organen en
proportionalitetsprin-innebär,rättsaktväljagällerdetroll. När typatt av

inte-användabörinteframhållits,tidigareinnebär, attcipen enmansom
förnödvändigtvadverkningar ärgående ängrationsmetod med längre som

kulturområdet. Enligtpå dettauppnås. exempel utgörmålen skall Ettatt
område; där-aktuell dettaintelagharmoniseringMaastrichtfördraget är

utfärdas.rekommendationerkanemot

med-ochinstitutionerEU:sFörhållandet mellan
myndigheterlemslandets

förvaltningcentralendastinteförutsätterEG-beslutGenomförandet enav
EGbakomTanken ärlokala förvaltningsorgan.också medverkanutan av
med-enskildadeadministrerasskallreglernade avatt gemensamma

påexempel detta ärutpräglatförvaltningsmyndigheter. Ettlemsländemas
område. deDetjordbrukets ärmarknadsordningarnade gemensamma

överskottsprodukter.uppköpgenomförmyndigheternanationella avsom
ochutfärdar import-myndigheternanationellalikaså de ex-Det är som

tulltaxandentillämpningvidochportlicenser gemensammaavsomm.m.
tullintäkter.uppbäromvärldenförhållande tilli

domstolarna,svenskamed deskall, i likhetmyndigheternasvenskaDe
reglersvenskafrån äroch bortseverkningarrespektera EG-rättens somev.

Förvaltningsmyndig-upphävts.formelltinte harmotstridande men som
tolkningsproblemdesjälva lösaallmänhet inteikan dockheterna som

rådfråga EG-dom-reglernatillämpningenuppstå vid attkan genomav
svenskaförbuds endaststår tillrådfrågningsförfarandesådantstolen. Ett

myndigheter.domstolsliknandeochdomstolar
för-svenskadetskall tillämpaförvaltningsmyndighetemasvenskaDe

tillämpasbestämmelsernamaterielladevaltningsförfarandet även när som
på dennågra kravallmänhet inteiställerfrån EG-rättenEG.härrör sven-
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ska förvaltningsproceduren och har därför inte någon särställning i hand-
läggningen.

Detsamma gäller EG-rättens förhållande till andra svenska, generella
förvaltningsbestämmelser. fårDock naturligtvis inte innehållet i materi-
ella eller procedurella förvaltningsregler hindra genomförandet förplik-av
telser gemenskapen.gentemot

I vissa fall kan dock EG-rätten ställa konkreta påkrav hur de svenska
myndigheterna skall handlägga visst fall. Ett exempel på dettaett är när
denna fastlägger bestämdrätt administrativ procedur i medlemsländerna.en
Ett direktiv gäller exempelvis värdering offentliga eller privata projektsav
inverkan på miljön. Direktivet förpliktar Sverige underkasta projektatt

kraftverk procedur innebär allmänheten informerast.ex. attom en som
och orienteras.

På vissa andra områden har EG utfärdat direktiv samordnar med-som
lemsländernas lagstiftning och också ställer formella krav på adrninistra-
tionen. genomgångEn dessa direktiv visar i dessaattav man samman-
hang kan urskilja vissa speciella förvaltningsrättsliga krav desom sven-
ska myndigheterna skall iakttaga vid tillämpningen EG-beslut. Detav
gäller särskilt sådana områden där medborgarna söker tillstånd olikaav
slag hos de svenska förvaltningsmyndighetema, inrese- ellert.ex. uppe-
hållstillstånd i medlemsland, tillåtelse driva försäkringsverksarn-annat att
het, tillhandahållande läkemedel eller marknadsföring motorfordonav av

speciell konstruktion. Det uppställs i dessa direktiv bl.a. kravav en att
den svenska förvaltningen behandlar ärende skyndsamt, avslagsbe-ett att
slut motiveras liksom upplysning meddelas hur avslagsbeslutatt ettom
kan överklagas.

Härutöver har EG-domstolen i antal avgöranden uppställt vissa all-ett
rättsprincipermänna de nationella förvaltningarna skall iaktta denärsom

administrerar rättsomrâden betydelse för EG-rätten. Domstolen harav
understrukit betydelsen offrcialprincipen, dvs. enskilda begärnär till-av
stånd olika slag ankommer det på nationella domstolar och myndighe-av

vid tillämpningen EG-rätten själva till alltter att materialattav se som
har betydelse för saken läggs fram. Vidare har domstolen också betonat
vikten varukontroll nödvändig hanterasär med skyndsamhet,attav som

varje särbehandling EU:s producenter eller konsumenteratt utesluts,av att
beslut motiveras bestämmelserna och principerna i konventionensamt att
för de mänskliga rättigheterna iakttas.

Kontrollen hur den svenska förvaltningen tillämpar EG-rätten kanav
kommissionen påutövas olika Kommissionen kan tillsätt. följdav av

artikel och5 artikel 155 avkräva den svenska förvaltningen upplysningar
olika slag och kan avlägga infonnationsbesök hos de svenskaav myn-

digheterna. Detta har betydelse påsärskilt vissa rättsomrâden, påt.ex.
konkurrensrättens område.
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delaktiga iframgått, utsträckningiMyndigheterna blir, stor ge-som
sådan karaktärdel dessa beslutEG-beslut.nomförandet En ärstor avavav

införliva dem medpå antingenmyndigheternaankommadet bör attatt
Myndighetsföreskrif-föreskrifter.kompletterandeeller utfärdasvensk rätt

harfrån regeringen. Regeringenbemyndigandengrund imåste ha sinter
såföreskriftsverksamhetmyndigheternasmöjligheterdärför attatt styra

gemenskapen. börDetförpliktelsersinauppfyllerSverige gentemot
statsförvaltningenframhålls Utredningenockså,emellertid omavsom

mån de har be-i denförvaltningsmyndighetemasäkerställasoch EG, att
krävakan Ettföreskrifter EG-beslutolikabeslutar demyndiganden som

vidaramlagstiftning och bemyn-kanproblemadministrativt attvara
pånormgivningsvårkontrolleradsvåröverskådlig ochmedfördiganden en

nyssnämndamåste därför, enligtmyndighetsnivå. Särskilda insatser
myndighet-kontrollregeringenssamordna överförutredning, göras att

förutses kommamyndigheternaEftersomföreskriftsverksamhet. atternas
ocksåuppnås denbeslutsprocessenochi berednings-delta redanaktivt

föreskriftsverk-sinplanerapå stadium kantidigtde redanfördelen ettatt
samhet.

rådutfärda allmännafråga myndigheterna,särskildEn är attgenomom
oftaregler användsregelgivningformbrukar avvara enansessom

råd, in-allmänna kanföreskrifter ochsammanfattande beteckningsom
sig myndigheterbindande förråd inteEG-beslut. Allmännaförliva är vare

tillämpningenrekommendationergenerellaenskildaeller utgörutan om
råd rekommen-råd ocheller andraallmännautfärdaförfattning. Attav en

EG-direktivinförlivamedel förendatillräckligtdationer inte attär som
måsteframhållits avsnitt 3.3rättsordningen. Somsvenskamed den ovan

domstolenligt direktivet. Engällanderättighetersinaenskilda kunna göra
intereglerskyldig tillämpainteförvaltningsmyndigheteller är att somen

naturligtvisdetmeningRegeringsforrnensnormgivning i ävenutgör om
rättstillämp-beaktas vidriktlinjersådana och andrareglerförekommer att

för-kan därförmyndigheternaföreskriftsverksamhet hosökadningen. En
utses.

fall hosi enskildagemenskapsrättgäller tillämpningendetNär av
de kravväl uppfyllaförvaltningslagensvenskadenmyndigheterna synes

häremellertid beaktasskallavsnitt 4.1. Detställer seEG-rätten attsom
direktivnågonområde regeringen inte hardär rättfinns styraattett genom

myndighetsutövningärendenhandlande. gäller rörmyndighetens Det som
lag.tillämpningenellerkommunenskild eller rörmotmot avsom
detöverblickaskandet knappastGrundlagsutredningen att omnuanser

för-styrmedelformellanågot regeringenbehov gentemotfinns att geav
igemenskapsrätttillämpningendet gällervaltningsmyndighetema när av

ärenden.enskilda
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4.4 Praktikfall vid svenskt medlemskap i EUett

Sammanfattning: dettaI avsnitt redovisas praktikfall i syftetre
på konkret belysa åskådliggöraoch kompetensfördel-sättatt ett

ningen mellan ochEU medlemsstaterna. Praktikfallen il-attavser
lustrera hur åtgärdertänkta nationella påverkasoch beslut ettav
svenskt medlemskap. Det handlar följaktligen medlemskapetsom
inverkan på det nationella handlingsutrymmet i enskilda fall. Det
första praktikfallet behandlar infrastruktursatsningar, be-närmare

vägbygge. aktualiseras åtskilliga frågorHärstämt ett om
förhållandeåtgärdersnationella beslut och till de gemensamma

reglerna. I det andra praktikfallet frågorberörs har anknytningsom
till den svenska politiken för funktionshindrade. tredje falletDet

välfärdspolitiken.avser

I avsnitt 2.3 har redogjorts för kompetensfördelningen mellan EU och
fåtaldess medlemsstater. På områden har EG i huvudsak exklusivett

kompetens. Medlemsstatemas för nationella lagstiftningsåtgär-utrymme
på sådana områdender mycket begränsat. På det flertalet områdenär stora

berörs gemenskapssamarbetet delar emellertid gemenskapen ochsom av
medlemsstaterna beslutskompetens. Slutligen politikområdenligger vissa
i huvudsak utanför gemenskapssamarbetet familjerätten,t.ex. arvsrätten,

straffrätten.den allmänna detta skallprocessrätten I avsnitt görassamt ett
försök åskådliggörakonkret belysa och någrakompetensfördelningen iatt
hypotetiska praktikfall. Praktikfallen hämtas första från områdeni hand
med delad kompetens. grundläggande frågeställningenDen i dessa praktik-
fall påverkas åtgärderHur nationella och beslut i viss konkretär: situa-en
tion svenskt medlemskap i EU Praktikfallen framför alltett attav avser
belysa medlemskapets inverkan på det nationella handlingsutrymmet i en-
skilda fall. Bedömningen i vilken utsträckning den internationella ni-av
vån för det nationella handlingsutrymmet i visstsätter gränser ärendeett
utgår i första från påverkanhand den påEG-lagstiftning harrelevant olika

i genomförandet det svenska projektet.steg av
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Praktikfall A

Infrastruktursatsningar

SverigeI f.n. antal infrastruktursatsningar.övervägs Det handlar i för-ett
hand förbättringar och utbyggnader och järnvägsnätet.väg-sta om av

Sådana projekt har betydande allmänintresse. De aktualiserar ocksåett ett
frågorantal EG-reglernas inverkan på skilda i projektensstegom genom-

frågorförande. Ett antal skilda besluts åtgärdersoch förhållande till detom
måsteregelverket besvaras vid genomförandet in-gemensamma ettav

frastrukturprojekt.
betydelsefullaFlera beslut fattas regel inom för in-ettsom ramen

frastrukturprojekts genomförande. Dessa kan bl.a. innefatta ställningsta-
frågor:ganden i följande

Att projektet skall genomföras-
Var projektet skall genomföras-
Vem eller vilka skall genomföra projektetsom-
Hur projektet skall finansieras.-

Dessa beslut skall här belysas i och ordning. Som konkretnärmare tur
exempel infrastruktursatsning någonstansanvänds vägbygge ietten
Sverige. Upphandlande myndighet Vägverket. praktikfalletIantas vara

ocksådeltar bl.a. entreprenadföretag, nämligen det svenska företagettre
detSWE, danska företaget och det företagetDANE spanska ESP.

vägbyggetAtt skall genomföras och det skall genomförasvar

De grundläggande nationella besluten infrastrukturprojekt rörande ut-om
byggnader och järnvägsnäten fattas regering ochväg- riksdag.av av
Regeringen förelägger riksdagen trafikpolitiska propositioner. Senast lades

proposition 1992/93:l76 till riksdagen investeringar i trafikensen om
infrastruktur dennaI proposition redovisas trafikpolitikens förut-m.m.
sättningar utgångspunkter.och Vidare lämnas förslag inriktning ochom
finansiering framtida investeringar i trafikens infrastruktur. Det över-av
gripande målet för trafikpolitiken erbjuda medborgarna och närings-är att
livet i landets olika delar tillfredsställande, säker och miljövänlig tra-en
fikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Väg-
och järnvägsinvesteringar inom 88 miljarder SEK bör enligten ram av
propositionen planeras för perioden 1994-2003. Därtill kommer tio mil-
jarder för redan tidigare beslutade projekt. Vissa projektstörre sär-anges
skilt, utbyggnad med vissa vägsträckor och byg-stamvägnätetex. av

74I40l72
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regeringensställning tillsedanRiksdagenArlandabanan.gandet tarav
propositionen.iolika förslag

enligtenskilda vägbyggenutbyggnaderfråga prövasvägnätetI avom
länsstyrelse. Harberördsamråd mediVägverket1971:948väglagen av

frågan tillhänskjutsuppfattningarolikalänsstyrelsenochVägverket rege-
1987:l2skall lagenväglagenärenden enligtprövningVidringen. omav

hurreglerfinnsDärtillämpas.hushållning med omnaturresurser m.m.
reglernaSyftet medanvändas.miljön skallfysiskaoch denmark, vatten

varjeFörhushållninglångsiktigt godfrämja naturresurserna.är att aven
arbetsplan. Dennaväglagenskall enligt upprättasenskilt vägbygge ar-en

Beskriv-miljökonsekvensbeskrivning.innehållaskall bl.a.betsplan en
förslag tilloch lämnamiljöeffekternaväntaderedovisa deskallningen

försiktighetsmått. Sådana miljö-andraskyddsåtgärder ochnödvändiga
motsvarighetväglageniföreskrivs ärkonsekvensbeskrivningar ensom

1969:387.miljöskyddslagenregler iliknandetill t.ex.
alleuropeiskas.k. nät.reglersärskildafinnsRomfördragetI om

mellansamordningochfrämja samarbetereglernamed ärAvsikten att
Gemenskapeninfrastruktursatsningar.frågai störremedlemsstaterna om
alleuropeiskautvecklingenochupprättandettillbidradärigenomskall av

ochtelekommunikations-infrastruktur inomgällervad transport,nät
infrastruk-riktlinjergemenskapsnivå vissakanPåenergisektorerna. om

måste överensmedlemsstaterrådet. Allabeslutastursatsningar omvaraav
relativt all-oftatordehärriktlinjerSådanariktlinjerna. varaavsessom

bindande verkan.någon rättsligtinteprinciphar ihållna. Demänt
åtgär-för dehuvudlinjerochmål, prioriteringaromfattakanRiktlinjerna
skallriktlinjernainfrastruktursatsningar. Ifrågaiförutsesder omsom

projektpreciseradeSådanapreciseras.intresseprojekt somgemensamtav
formerolikaåtnjutandeikommakanmedlemsstaternafinansieras avav

från gemenskapen.finansiellt stödav
riktlin-utfärdaalltså begränsade tillkompetenser är attGemenskapens

måsteriktlinjerSådanabindande.rättsligtinteformelltvilka ärjer, sett
visstbeslutSvenska ettattockså medlemsstater överensalla omom.vara

skalldetgenomföras ochskallinfrastrukturprojektnationellt genom-var
Sådana besluti EU.medlemskapdirektpåverkas därför inteföras ettav

priori-trafikpolitiskanationellagrundvalhandi förstai ställetfattas av
lagstiftning.relevant svenskmedi enlighetteringar och

vägbyggetskall utföravilkaellerVem

be-bl.a.reglerasskall byggavilka vägenFrågan eller avsomvemom
upphand-reglernasvenskaupphandling. Deoffentligstämmelser om

regleranpassade till EG:sEES-avtaletpå grundlingsområdet redanär av
ändradupphandling LOU,offentlig1992:1528 senastlagen omgenom
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SFS 1993:924. EG:s regelverk offentlig upphandling syftargenom om
åstadkommatill och konkurrensutsatt upphandlingsmarknadöppenatt en

hela EG-området.inom Alla anbudsgivare falli detta entreprenörer- -
skall behandlas lika. Detta innebär bl.a. nationella entreprenadföretagatt

får på fråninte regelstridigt framför företag andra EU-län-sättettgynnas
Upphandling skeder. skall affärsmässigt och i konkurrens. Affársmässig-

heten uttrycks huvudregeln vid prövning anbud, nämligen attgenom av
den lämnar det lägsta anbudspriset skall tilldelasentreprenör som

frånupphandlingen. Vissa kan denna huvudregel. Det siggöras röravsteg
då det ekonomiskt fördelaktiga hänsynanbudet med till samtligamestom
omständigheter pris, driftskostnader, miljöpåverkan.t.ex. funktion eller
Sådana får inte diskriminerande vissa entreprenörer.avsteg motvara
öppenheten tillgodoses kravet upphandlingar skallattgenom annon-

i På så fåEGT. kan inom hela gemenskapensätt entreprenörerseras
kännedom upphandlingen. sig missgynnadeEntreprenörerom som anser

pågåendekan vända sig till domstol och begära rättelse under upphand-en
ocksåling. Det möjligt skadestånd. offentligbegära EG:s reglerär att om

upphandling tröskelvär-gäller endast vissa s.k. tröskelvärden. Dessaöver
från område område.den varierar till fråga byggentreprenaderI trös-ärom

kelvärdet ungefär 37 miljoner kronor. upphandling understigerFör som
tröskelvärdena bibehållakan medlemsstaterna eller införa nationella regler
efter val.eget

bör det också finns internationella reglerDet andranämnas att om upp-
Sådanahandling påverka regler finnskan komma svenska beslut.attsom

i upphandling. skallbl.a. GATT-överenskommelsen statlig Dessaom
intedock behandlas här.närmare

vårt iI fall har den upphandlande myndigheten, Vägverket, annonserat
förfrågningsunderlaget har inteEGT upphandlingen, dvs. vägbygget. Iom
frånnågon särskild för avvikelse huvudregeln, dvs. detgrund attangetts

anbud har lägst anbudspris skall Entreprenadföretagen SWE,antas.som
påoch samtliga lämnat anbud upphandlingen. SWE:sDANE ESP har

ochanbudspris 175 miljoner 185 miljoner SEKSEK, DANE:sär är
genomgång165 anbuden visar det sigESP:s miljoner SEK. Vidär en av

alltså den spanska ESP billigast. Vägverket begär inentreprenören äratt
från förmåga,upplysningar ESP bolagets tekniska kapacitet och fi-om

uppgif-nansiella ställning kap. § LOU. lämnar de begärdal 17 ESP
från deltagandeDet framkommer inga skäl utesluta ESP itema. att upp-

lågtfinner orimligthandlingen. Vägverket inte heller anbudet 1äratt
företa-23 LOU. Vägverket därför ESP:s anbud. Det spanskakap. § antar

såledestilldelas upphandlingen.get
EG-regler fri rörlighet för arbetstagare bör i detta sammanhangom

Även dessa regler gäller här i landet redan EES-uppmärksammas. genom
för arbetstagare innebär i korthet all dis-avtalet. Den fria rörligheten att

någon påkriminering från medlemsländerna grundarbetstagare avav av
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förbjuden. Arbetstagare har fritt sig inomnationalitet rätt röraär att ge-
någotför anställning i medlemsländerna. Kravmenskapen att anta en av

arbetstillståndpå kan i regel inte ställas. En arbetsmarknadgemensam
uppstår. vån praktikfall har vidare regler fritt tjänsteutbyte bety-I ettom

tillhandahålla kanregler frihet tjänster nämli-delse. Gemensamma attom
falletfå betydelse för arbetsstyrkans sammansättning. I Rushgen

Portugesa51 arbetstillstånd krävas förEG-domstolen fast inte kanslog att
entreprenadföretag inomtjänsteproducerande företags arbetstagare. Ettett

alltsåanläggningsarbeten haroffentliga bygg- ochsektorn för rätt att
till medlemsstat under utföran-sin arbetsstyrkaflytta med en annanegen

frånfå följd arbetstagarekan naturligtvis tilldet arbetena. Detta att an-av
ingå arbetsstyrkorna vid vägbygg-kan komma idra medlemsländer att

ocksåvårt vi ESP delvishär i landet. fallnadsprojekt I att attantar avser
arbetsmarknadspolitiska hän-spansk arbetskraft. Svenskaanvända sig av

fn rörlighet för tjänsterfår reglernahär vika för de omgemensammasyn
ihåg motsvarande reglerviktigt kommaarbetstagare. Detoch är att att

heller hindrasSvenska arbetstagare kan intei andra medlemsstater.gäller
inom gemenskapenförflytta sig till andra länderpå motsvarande sättatt

anställningingå företagets arbetsstyrka elleri detför där att antaatt egna
inhemskt företag.vid ett

utsträckning anlitar sinalltså ESP i vissAntag entreprenörenatt egen
entreprenaduppdraget här i Sverige.vid utförandetspanska arbetsstyrka av
åtnjuter löner och andraockså arbetstagaredessaVi sämreantar att an-
svenska arbetstagare enligt svenskavad gäller förställningsvillkor än som

sådan aktualise-motsvarande situationavseende arbete. Enkollektivavtal
på arbetstillståndkrav harfrågor s.k. social dumpning. Genomkringrar

företag verksammatill utomnordiskaSverige hittills kunnat äratt somse
stått överensstämmelse medanställningsvillkor iSverige tillämpati som

försvenska arbetsmarknaden. Inomgäller denvad i övrigt ramensom
måstearbetsmarknad och fritt tjänsteutbyteeuropeisk ettgemensamen

på arbetstillstånd för motverkaanvändas kravandra instrument än att so-
också på år betonatshar alltmercial dumpning. gemenskapenInom senare

ställning ochregler stärker arbetstagarnasvikten skapa mot-attav som
uppmärksammatsdumpning. Särskilt har de problemverkar social som

bedriver verksamhet utanföruppstå inom tjänstesektomkan företagnär
måste vilkafrågeställning besvaras reglernationsgränserna. En ärsom

anställningsvillkor för arbets-och andraskall tillämpas rörande lönersom
i land.tillfälligt för utländsk arbetsgivarearbetar ett annattagare som en

syftar till förhindrapågår med utarbeta reglerArbete inom EG attatt som
också fram EG-kom-till direktiv har lagtssocial dumpning. Förslag av
Rådetentreprenaddirektivet. harmissionen det s.k. närmast att anta en
direktivförslaget bl.a.ståndpunkt. ingressen tills.k. I sägs attgemensam

från tillämpa sinlagstiftning inte hindrar medlemsstaternaEG:s att egen
ingåtts arbetsmarknadenslagstiftning eller kollektivavtal, parter,avsom
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också tillfälligt, arbetsgivarenalla sysselsatta där,för är även ärsom om
kan alltså krävaetablerad i medlemsstat. Medlemsstaterna atten annan na-

tionella regler minimilöner och andra arbetsrättsliga bestämmelserom
framhålls förbjuder medlemssta-skall tillämpas. Vidare EG-rätten inteatt

lämpliga medel respekten för dessa regler iakt-med garantera attterna att
skall medlemsstaterna tillse före-Enligt direktivförslagets artikel 3 atttas.

fråntar anställningsvillkor gäller förESP inte arbetstagare detag somsom
Sådanakaraktär på den där arbetet tillfälligt utförs.platsarbete av samma

följa lag eller kollektivavtal.anställningsvillkor kan av
någrabör det i Sverige inte förekommerdetta sammanhangI nämnas att

lagstadgade minimilöner. stället har tradition överlämnats arbets-I av
löner och andramarknadens kollektivavtal bestämmaparter att genom om

stridsåt-påtryckningsmedel fackligaanställningsvillkor. Som har ytterst
regeringsfor-fått tillgripas. fria konflikträtten inskriven igärder Den är

arbetstagare bundna kollektivavtalarbetsgivare ochNär är aven enmen.
Britannia-fredsplikt. detta sammanhang det s.k.råder dock i princip I är

Målet lovligheten block-målet 120 intresse. gälldeAD 1989 av avnr.
filippinskti syfte tvinga redarenadåtgärder vidtogs ersättaatt ettattsom

stridsåtgärdemainnebarmed s.k. ITF-avtal. Domenkollektivavtal attett
otillåtna undan redan existe-ansågs eftersom de syftade till trängaatt ett

den s.k. lex Britannia,kollektivavtal. Genom lagändring 1991,rande en
i lagen 1976:580 med-fredspliktsbestämmelsemainskränktes omen av

arbetsförhållandentill gällabestämmande i arbetslivet MBL att som
på, inskränkning tillämpligheten tilldirekt tillämplig dvs.MBL är aven

anknytning till Sverige ellerarbetsplatser har dominerande sven-som en
skallförhållanden 3 facklig organisation i Sverigeska 42 § MBL. Enst.

således, hinder arbetsgivare verksam här i landet ochärutan att somav en
riktakollektivavtal inte omfattas MBL, kunnabundenär som avsom av

vårt prak-stridsåtgärder och träffa kollektivavtal med arbetsgivaren. Imot
organisationer inte bundnatikfall innebär detta svenska fackliga äratt av

på grunden företaget bundetfredsplikt ESP den äratt ettgentemot av
råder företagetsspanskt kollektivavtal. Huruvida fredsplikt avgörs av

förhållanden. kan naturligtvisknytning till Sverige och svenska Detta
lönerbetydelse framför allt de spanska arbetstagarna har sämreomvara av

kollektiv-andra anställningsvillkor vad gäller enligt svenskaoch än som
området.avtal

Även EG-regler arbetsmiljö och arbetstagares hälsa och säker-t.ex.om
Rådet direktivspela roll i sammanhanget. har antagit flera medhet kan en

på områden. minimire-minimikrav dessa Eftersom det sigvissa rör om
står Syftet meddet Sverige fritt ha nationella regler. EG-gler strängareatt

förbättra villkor och motarbeta under-reglema arbetstagarnasär att attatt
måliga medför produktionskostnader, användsarbetsmiljöer, lägresom

konkurrensmedel.ettsom
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vägbyggnadsprojektetFinansieringen av

tidigare fastställt finansiell förRiksdagen har nämnts sats-ramsom en
på periodenningar och järnvägsnätet under 1994-2003. Vägverketväg-

förBanverket, de enskilda projekten, investe-och prövar attsom ansvarar
lån Riksdagengenomförs i Riksgäldskontoret.ringar att tagenom upp

åren.år låneramens för debeslutar varje storlek närmastetreom
lånera-och deras utnyttjandeRegeringen följer verkens investeringar av

påverkasnationella beslutregelbundna rapporteringar. Dessamen genom
låni bör här för di-inte svenskt medlemskap EU. Det nämnas attettav

finansiering medlemsstat eller dess lokala ellerrekt eller indirekt en re-av
fårinte emitteras el-gionala myndigheter enligt artikel 68.3 Romfördraget

de berörda harplaceras i andra medlemsstaterler utan att staterna enats om
detta.

fåframhållits för svenskatidigare finns möjligheterSom staten att
från nationella in-finansiellt stöd gemenskapen tillvissa former störreav

går signaturligtvis inte i förväg uttalafrastrukturprojekt. Det ettatt om
åtnjutande sådant stöd.skulle kunna komma ienskilt projekt av

inom vissa till nationellastatligt stödSlutligen bör nämnas att ramar
tillåtet EG:s statsstödsregler. Inteinfrastrukturprojekt regel enligtärsom

påverka de nationellapå punkt torde EG-reglerna allmäntheller denna sett
fattas rörande projektets finansiering.komma behövabeslut kan attsom

Praktikfall B

Åtgärder funktionshindradeför

går på norrnaliseringpolitiken för funktionshindrade ochDen svenska ut
funktionshinder harintegrering. Normalisering innebär människor medatt

och levnadsbetingelser människor itill vardagslivrätt somsamma samma
delaktiga sarnhällsgemen-omgivningen. Integrering handikappadegör av

och självbestäm-skapen. viktig princip till integritetEn är rättenannan
sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lagenmande. regleras i hälso- ochDen

till vissa funktionshindrade i lagen assi-stöd och service samt omom
stansersättning. handikappfrågor utgå från helhets-Arbetet med skall en

funktionshinder skalldvs. alla barn, ungdomar och med varasyn, vuxna
fångassamhällsgemenskapen vilket i uttrycket "ett samhälledelaktiga i

Målet skall ha full delak-för alla". alla med funktionsnedsättningarär att
tighet jämlikhet.och

Låt partiidégrupp har tillsatts inom politiskt medantaga att ettenoss
för ytterligare stärkauppdraget komma med förslag lagstiftning attatt om
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ställningen för människor med funktionshinder och konkretisera deäven
mål tidigare formulerats i politiska beslut.som

Gruppen deltagande i arbetslivet viktig aspekt mås-ärattmenar en som
förverkligas på betydligt bättre hittills för människorsätt medänte ett

funktionsnedsättning. måsteArbetslinjen hävdas för medäven personer
svåra funktionshinder.

Gruppen diskuterar förslag påförbättringar områden:treom

vill ställa påökade krav arbetsgivarna utfonna arbets-attman-
såplatserna tillgängligheten för funktionshindermedatt personer

ökar. Gruppen vill det skall ställas påökade krav före-även att
anställa fler funktionshindrade,tagen att

vill ställa ökade påkrav kommunerna tillhandahållaattman-
och service för underlätta för funktions-transporter attannan

hindrade delta i arbetslivet,att

slutligen föreslå Sverige skall förbjudaöverväger att attgruppen-
kollektiva transportmedel inte handikappanpassade påär ettsom
visst sätt.

Vilka möjligheter har Sverige EU-medlem fatta beslut och vidtaattsom
åtgärder frågori dessa Frågor åtgärderpolitiken och för funk-rörsom
tionshindrade på beslutsnivå.ligger i allt väsentligt nationell ingårDe i

socialaden dimensionen, syftar till motverka negativa socialaattsom
konsekvenser ökad konkurrens.av

Enligt årEG:s sociala stadga, vilken 1989, skall allaantogs personer
med funktionshinder åtgärderha till särskilda konkreta syftar tillrätt som

förbättra deras samhälleliga och yrkesmässiga integrering. åtgär-Dessaatt
måsteder särskilt omfatta yrkesutbildning, ergonomi, tillgänglighet, rör-

lighet, transportmedel och bostad, beroende på de behov den funktionshin-
drade har. sociala stadganDen deklaration och därför inte bindandeär en
för medlemsstaterna. alltsålandEtt inte formellt bundet stadgan,är av

den åtagande.moraliskt Samtidigt har de flestautan snarast ettses som
politiska frågor handikappaspekter och med funktionshinder på-personer
verkas därför EG-regler på många områden.av

Enligt den politiska idégruppens förslag bör undvika särlösningarman
för funktionshindrade skall kunna delta i arbetslivet. första hand skallIatt

påarbetade den arbetsmarknaden.öppna
Enligt arbetsmiljölagen arbetsförhållandenaskall till deanpassas an-

avseende.54ställdas olika förutsättningar fysiskti och psykiskt Avsikten
vid planering måstearbetsmiljön beakta människorär att ärattman av

olika och arbetshandikapp vanliga. Plan- och bygglagen ställer kraväratt
funktionshindrade.på bl.a. arbetsplatser skall tillgängliga förgörasatt
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innehåller grundläggandeutformningdirektiv arbetsplatsensEGzs om
elinstalla-på byggnaders stabilitet,och säkerhetssynpunktkrav hälso-ur

m.m.55 ställs.handikappanpassningnödutgångar Vissa kravtioner,
så de vid behovarbetsplatserna skall planerasföreskriverDirektivet attatt

Bestämmelsenhandikappade arbetstagare.kan trappor,ta emot avser
används funk-toaletter,duschar, tvättställ ochgångar, dörrar, avsom

minimidirektiv, vilket innebärDirektivettionshindrade är attettpersoner.
nivåer.får ligger under EG:sha reglerSverige inte som

tillgänglighet har arbetsgruppenfysiskagäller arbetsplatsensdetNär
föreslåden börfrån tongivande partikamraterfått signalerstarka att en

på området, deeftersomde svenska reglernauppmjukning anses varaav
byggnadsområdetpå ochdärför "hindrar utvecklingenalltför ochstränga

byggnader",handikappvänligaför utvecklingentill nackdeldärmed är av
sålundaEG:s reglerdetta falluttrycker saken. Ipartikamraterna sättersom

får gå.långt uppmjukningenför hurgränsen
innehåller bl.a.åtgärder regleranställningsfrämjandevissaLagen om

arbetsförmåganedsattmedäldre och arbetstagaresyftar till att gesom
på reguljärabehålla anställning denfå ochmöjligheterbättre att ar-en

vill där-effekt och idégruppenhaft avseddhar intebetsmarknaden. Lagen
skyldighet förmed lagstadgadoch införablåsa liv i denför ett systemnytt

förhållande tillfunktionshindrade iantalvisstanställaföretagen ettatt an-
har EGnationella. detta fallförsta hand ISådana beslut ianställda.talet är

området. regler finnas skulle depå Skullelagstiftningingen gemensam
anpassningar.för nationellamedminimibestämmelser utrymmevara

med hän-bestämmelser, enbartalltså utformaskulle kunnaSverige egna
miniminivån.tilltagensyn

särskiltibehov arbetaarbetshandikappadevissa fall harI att en an-av
arbetamöjligheternavill vidgapolitiska idégruppenpassad miljö. Den att

Samhalls verksamhet.förframför allt inompå sådana arbetsplatser, ramen
förarbetsmarknadspolitiskt instrument värnaSamhall statligt attär ett

Avsiktenavlönat arbete.funktionshindrades till ärrätt attett ge me-om
skerarbetshandikappade. Detutvecklande arbeteningsfullt och genom

marknaden tillpå densäljsoch tjänster,produktion öppnasomvarorav
arbetshandikap-28.200Samhallgruppen fannsmarknadsmässiga priser. I

går tillförsäljningår 16% Samhalls1993. Capade anställda exportav
EES-ländema.

merkostnad Samhalls-för denfår ekonomiskt stödSamhall statenav
vinstsyfte.drivs i Denvilkajämfört med privatägda företaghargruppen

tillbudgetåret 1993/94 4,9uppgårmerkostnadsersättningenstatliga
intentionernaförverkligaförStödinsatserna behövskronor.miljarder att

beslutatRiksdagen hararbetslivet.funktionshindrade iintegration avom
så från den juli 1997den 1skall nedersättning mot-atttrappasatt statens

vissa kostnaderarbetshandikappade jämtelönekostnaden förhögstsvarar
fastighetsbestândet.för
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Varken EES-avtalet eller EU-medlemskap ställer krav på privatisering
statliga företag eller andra inskränkningar i den offentligaav sektorn.

Däremot statligaär stöd till företag i den mån de snedvrider eller hotar att
snedvrida konkurrensen vissa företag elleratt viss produk-genom gynna
tion, oförenliga med den marknaden i den utsträckning detgemensamma
påverkar handeln medlemsstatema.mellan EG:s grundläggande regler

konkurrensbegränsningar finns i artiklarna 85 och 86om Romfördraget.
Reglerna innehåller förbud konkurrensbegränsandemot avtal och miss-
bruk dominerande ställning denav marknaden, kangemensamma som
påverka handeln mellan medlemsstaterna. När det gäller Samhall har
statsmakterna föreskrivit villkorstränga för dess affärsverksamhet för att

det övriga näringslivetgarantera inteatt förutsätts osund konkurrens. EG-
konsekvensutredningen social välfärd och jämställdhet har konstateratom

det inte finns skälatt Samhalls verksamhet ståratt anta att i strid med
EES-avtalets konkurrens- statsstödsregler.och

För kunna arbeta måsteatt människor med vissa funktionshinder ha
hjälp exempelvis färdtjänst och kommunal service,genom vilket ärannan

kommunal angelägenhet. Idégruppen vill kommunernaen skallatt yt-ges
terligare skyldigheter det gäller färdtjänstnär och ytterligare lättnader för
de behöver använda sig dessa möjligheter.personer EG-komrnis-som av
sionen har föreslagit direktiv arbetsresor förett funktionshindrade iom
syfte till underlätta möjligheterna tillatt arbete säkerhets- ochattgenom
hälsoriskema minimeras i samband med till och från arbetet.transporter
För detta krävs tillgänglighet förbättras.att När det gäller medelresomas

göra tillgängligaatt lämnastransportsystemen för flexibilitet.utrymme
Om EG-komrnissionens förslag rådet, begränsas deantas svenska möj-av
lighetema fatta beslut i dessa frågoratt de minimigränser sätts.av som
Däremot inga begränsningarsätts det gällernär val medel eller arnbi-av
tionsnivåer ligger EG:s.översom

Den politiska idégruppen vill påäven långtgående handikap-satsa en
panpassning kollektivtrafiken, det handlar förbjuda bussarav attom som
inte handikappanpassadeär på visst Men i detta fallsätt.ett det sigrör om
produktregler och Sverige kan inte ensidiga beslut förbjuda för-genom
säljning vissa produkter tillåtnaär i andra EES-länder. Dettaav stri-som
der EES-avtalet och Romfördraget.mot

Praktikfall C

Välfirdspolitiken

Förändringar i de svenska socialförsäkringssystemen får betydelse för de
flesta svenskar och kan användas praktikfall för illustrera hur vik-attsom
tiga nationella beslut kan komma påverkas medlemskapatt i EU.ettav

ll-I40I72
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sjukförsäkringen,karensdagar iantaletförändringarhandlakanDet avom
föräldraförsäkringen,ocharbetslöshetsersättningenersättningsnivån i pen-

arbetsskadeförsäluingen.ellersionema
ochmycket begränsat utgörsområdetsocialapå det ärregelverkEG:s
för demed friheträttighetersocialaminimiregler en-omgemensammaav

val.regler efternationellaförmånligare egethamedlemsstaternaskilda att
ochinföratillområdet syftar intesociala ettpå attdetEG-samarbetet

iBeslutanderätteni medlemsstaterna.socialförsäkringssystem so-samma
medlemsstaterna.hoshuvudsak kvaralltså ifrågor liggercialpolitiska
socialförsäkringssys-samordnasamarbetetmed ärsyfteviktigt attEtt

mellanflyttarförskerDettamedlemsstaterna. atti sompersonertemen
intjä-de tidigareförmånersocialamisteskallinteländerolika somom

rörlighetenfriadenAvsikten är uppmuntramedlemsstater.andra attinat
påverkarsamordningdennahellergemenskapen. Inteinomför personer

natio-i devillkorenbeslutasjälvamöjlighetermedlemsstaternas att om
socialförsäkringarna.nella

nationellapå detinverkanmedlemskapetsillustreraytterligareFör att
välfardspolitikensfrånexempelföljandehärkan om-handlingsutrymmet

råde närrmas.

reformerattillförslagmedarbetar ettPensionsarbetsgruppen ett
påförmånema bestämmasskalldetIpensionssystem. systemetnya

för-därnuvarandetillavgifter i systemerlagdagrundval motsatsav
hindrar inteEG-reglemafrån början.fastlagdamânsnivåema enär

gemenskapsnivå depåreglerfinns ingaförändring. Detsådan om
EG-följerutformning. Däremotpensionssystemensnationella av

får behandlas sämreintemedlemsstaterandraimedborgarerätten att
socialförsäkringsför-nationellafrågasvenskar iSverigei än om

och vicemåner versa.

på sittharpartipolitiskt attsvensktLåt er-program2. att ettantaoss
fastmedersättninginkomstrelaterade ettföräldraförsäkringenssätta

Ersättningen skulleår.fyraunderdagkronor200belopp perom
underSverigeivarit bosattaföräldrarmedalla barnför somutges

födelse.barnetsföredagar270minst

minimire-fall därsällsyntadevisaförkonstrueratExemplet ettattär av
beslut.nationellapåverkakommasocialförsäkringsområdet kan attgler

skyldiganämligenmedlemsstaterna att92/85/EEGdirektiv är geEnligt
efterföre ellerveckorunder 14föräldraledigamöjlighetmödrar att vara

uppgå till vadminstskallledighetvid dennaErsättningenfödelse.barnets
intekronor200innebärsjukledighet. Dettautgått vid atthaskullesom

veckorna.14ersättningsnivå de förstaundertillräckligt högalltid är en
förändringentänktadenreglernadesåledespåverkar avHär gemensamma
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föräldraförsäkringen. Vilken ersättning skall utgå därefter däremotärsom
inte reglerat i EG-rätten. Detta alltså heltär nationell angelägenhet.en
Sammantaget har EG-reglema i dettaäven exempel endast marginellen
inverkan.

Slutligen bör förmånemanämnas enligt den svenska föräldraförsäk-att
ocksåringen skall tillkomma föräldrar medborgare iär EU-ett annatsom

land och arbetar i Sverige längre eller kortare tid bo-som utan atten vara
här. Likaså skall försäkringsperioder isatta andra medlemsstater läggas

med svenska tidsperioder vid beräkningen det tänkta kravetsamman av om
på 270 dagars bosättning i Sverige uppfyllt.är
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5 Sveriges alternativ till EU

5.1 viktigasteDe alternativen

Sammanfattning: I utredningens uppdrag ingår studera deatt
politiska och demokratiska konsekvenserna stå utanför EU,attav
både i kortare och i längre tidsperspektiv. Utgångspunkten iett ett
detta avsnitt instrumentEU förär problemlös-äratt ett gemensam
ning för medlemsstaterna. Om ståSverige väljer utanför EUatt
försvinner inte de grundläggande politiska styrproblem li-som en

i internationaliserad ekonomimöter med angränsandeten stat en en
integrerad marknad. Dessa grundläggande måste dåproblem hante-

på något För belysa frågordessa har utredningensätt.annat attras
bl.a. anordnat hearing. detta avsnittI redovisas och diskuteras deen
alternativ till medlemskap i EU har framförts vidett som
hearingen och i den allmänna samhällsdebatten. Dessa EES-är:
avtalet, frihandelsavtal med EU, nordiskt samarbete och globala
alternativ.

utredningens ingårI direktiv studera de politiska och demokratiskaatt
konsekvenserna för ståSverige bådeutanför i kortareEU, och iatt ettav

längre perspektiv.ett
EU viktigt instrument förär problemlösning bland med-ett gemensam

lemsstaterna i Europa. innebärDet Sverige inte blir medlemvästra att om
såEU försvinner därmed inte de grundläggande problemen kräverav som

lösning, måste någotde hanteras nej tillEtt EUsätt.utan ärannat ett
till organisation för problemlösning.typen annan av
Ur svensk demokrati- och legitimitetssynpunkt tvåkan slags problem

urskiljas, den lilla1 politiska styrproblem i internationalise-statens en
ekonomirad och angränsande integrerad marknad, fak-varvid denstoren

tiska suveräniteten riskerar med konsekvenser för den poli-tunnasatt ut
tiska legitimiteten och demokratin, 2 legitimitetsproblemen i samband
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medlemskap och defolkomröstning avvisatsituation folket imed nären
medlemskap.krafterna och näringslivet verkat förpolitiskaledande ett

långsiktigsåväl kortsiktigproblemkomplexetförstaDet är na-somav
gårUtredningenslag.sistnämnda sannoliktdet momentanttur, av mer

till Björnpå hänvisar därdetta problem,ininte närmare utan vonsenare
i expertbilagan.Sydows bidrag

demokratifrågan situationiutgångspunkt för analysenviktigEn enav
politisksuveränitet ochsambandet mellanEU-medlemskap avvisatsdär är

där känslanpolitisk ordning,Skillnaden mellanlegitimitet. attaven
allmänt spriddpå självständigtpåverka utvecklingen sätt ärkunna ett

utsträckningupplevelsen iordning, där denmedborgarna ochbland storen
legitimitetssynpunkt.betydande demokratisksaknas, är ur

suveränitet.formell och faktiskskilja mellanDärvid det viktigtär att
formellframhållits, vilkenredansuveränitet handlar,Formell omsom

suveräniteten handlarfaktiskaolika beslut.har fatta Denfrihet stat atten
Politikförmåga lösa problem.reella är permanentattstats enom en

uppståkan tilllegitimitetssvårigheter lättdärproblemlösningsprocess,
specialiseringkunskap ochbara med stigandeproblemen inteföljd attav

territoriellaockså överskrideralltmerkomplexare,blivit allt utan
kriterier kanutifrån vissa formellaordningpolitiskEnstatsgränser. som

sakproblem denlösa dedetta inte kanbeslutfatta suveränt, trotsmen som
trovärdighetbristandeskenproblem medsiginför riskerarställs ägnaatt

långsiktig följd.som
Även demokrati inteSverigeshävda,i formell mening kan attom man

samarbeteinternationelltpåverkas hittillsvarande formerskulle avom
så blirvid det gamla,allt skulle blii fortsättningen,tillämpas svaret

den tekniskanämligensakpolitisk synpunkt. Därhelt gör ut-ett annat ur
gamla.blir vid detingentingoch intemationaliseringenvecklingen att

bi-utvecklingen. Förkaraktär till följdändrar ständigtProblemen attav
förmåste internationellabehålla legitimitetpolitisk arrangemangnya

problemlösning skapas.
områdenpå säker-effektivitetFrågor handlar sakpolitisk somsom om

medständig växelverkaniekonomi och social välfärdmiljö,het, är en
lega-självständighet,legitimitetfrågor handlar demokratisk somomsom

hög gradväxelverkan irepresentativitet och öppenhet. Denna ärlitet, av-
låg effektivitetsakpolitiskfrågan politisk stabilitet. Engörande för om

ochdemokratiska legitimitetenlångsiktigt denundergrävariskerar att
politisk instabilitet.skapa

sakområden harviktigatransnationaliseringen inomellerInter- snarare
faktiskmedfört uttunnadproblemlösningssynpunkt suverä-politisk enur

faktiskauttunnadeaspekt dennaför nationalstaten. viktignitet En su-av
desuveräniteten,den formellainte särskilt mycket berör ärveränitet, som

fak-den uttunnadestår inför. Lösningengenerelltproblem demokratin
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tiska suveräniteten torde skapa nivå för politiskt regelska-attvara en ny
återupprättapande för den faktiska på nivå.suveräniteten dennaatt

Frågan alternativ måstetill EU-medlemskap denna bak-motom ses
mångrund i vad alternativen möjliggör hög sakpolitisk effektivitet ochav

erbjuder god kapacitet för politiskt regelskapande kring komplexaen pro-
blem och bortom nationsgränsema.över

Iden svenska EU-debatten har vissa problem rörande offentligadet sam-
talets förutsättningar uppmärksammats. har förutsättningarnaDet sagts att
skulle försämras vid svenskt EU-medlemskap. Referenser har gjortsett

Habermasltill den tyske sociologen Jürgen Det offentligagemensamma
samtalsrummet skulle urholkas det blev europeiskt.om

Haberrnas påpekar viktigt problem, emellertid inte har speci-ett som
fikt med diskuterar nämligen allmänna förutsättning-EU Han degöra.att

för demokrati i tekniskt avancerade samhällen. Komplexiteten ocharna
byråkratiernasspecialiseringen enligt Haberrnas, förståsbudskapgör att

övergårallt färre. demokratiska offentliga samtalet till bliDet attav en-
frånkelriktade appeller teknokratiska eliter till sfär.vardagslivets Trots ett

språk och debattfora i form massmedia,gemensamt gemensamma av par-
ideellatier, föreningar och intresseorganisationer urholkas den vertikala

kommunikationen mellan beslutsfattare och medborgare.
finns såvälDetta problem i dag i hög grad utanför inom EU ochsom

såledeskan inte medlemskap i Inom EU harEU.argumentett motvara
i särskilt hög grad utvecklats fora för det offentligainte gemensamma

samtalet. stället finns förr debattfora, därI tolv nationellanu som samma
påproblem diskuteras ibland förbli-mycket olika vilket visar desätt, att

vit just nationella. Svårigheterna för den enskilde följamedborgaren att
debatten densamma i dessa fora offentligatolv i andra länders. Detär som
samtalets allt uppmärksammade svårigheter inteprincipiella ändrarmer

frågornakaraktär allt fler blir europeiska.attav av
belysa alternativen tillFör EU anordnade utredningen den 12 okto-att

ber 1993 offentlig hearing i Rosenbad med företrädare för ja- nejsi-ochen
doma och inom integrationshistoria, politik och ekonomi.experter

någraUnder hearingen kom tydligt till uttryck, utvecklade alter-välatt
nativ till EU, i betydelsen positivt lanserade förslag innebörd,av annan

förekommerinte i debatten. alternativ de flesta nämndeDet EES-som var
avtalet, då endast negativt alternativ i betydelsen vadettmen som som
redan skulle finnas för den händelse EU-alternativet inte skulle förverk-

någraligas. Norden omnämndes hearingens deltagare, iav av men vaga
termer.

detta avsnitt diskuteras fyra alternativ till realpolitisk synpunkt:I EU ur
EES-avtalet, frihandelsavtalen med nordiskt samarbete globalEG, samt en
problemlösningsarena.

EuroparådetI debatten har enstaka referenser gjorts till alterna-ettsom
Europarådettiv. bildades problemlösningsfo-1949 och tänkt ettvar som
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från Organisationenbevarande. Sverige medför fredens starten.varrum
regeringama i Frankrike ochöverstatliga befogenheterfick aldrig de som

på. blev i ställetdock de skandinaviska, hoppats Detflera andra länder,
påsammanhållen demokrati ochorganisation med inriktningsvagten

Europarådet konvention derättigheter. 1950 utformademänskliga omen
kommission och domstolrättigheterna med särskildmänskliga en somen
sedan utvecklats kultur- ochövervakande instanser. Verksamheten har mot

mediefrågor och social stadga finns.en
överskådliginom framtidsvårt hur denna organisationDet är att se

påsakpolitisk effektivitet förutvecklas till medskulle kunna ett organ
problemområdenså fundamentaladen demokratiska legitimiteten sä-som

går utredningensocial välfärd. Därför intekerhet, ekonomi, miljö och
påin det alternativet.närmare

samarbets-olika regionalabehandlas förslag och tankarhellerInte om
därförHansaområdet Barentsregionen,ellermöjligheter det gamla atttyp

låter sig tänkas inom EU.dessa alternativ lika väl utomsom

EES-avtalet

med särdrag sammanhänger medfolkrättsligt avtalEES-avtalet är ett som
innehållerEG-rättsliga Avtaletsamband med detdess nära systemet. en

fri rörlighet förmateriella bestämmelsernahuvuddel med de varor,om
fyra s.k. angränsandeoch kapital de friheternatjänster samt po-personer,

i första handlitikområden. del den primära EG-rätten,Denna motsvarar
olika institu-regler. finns bestämmelser deRomfördragets Dessutom om

avtalet.etablerastioner genomsom
ochMålet enhetliga regler främja handelför EES-avtalet med öv-är att

enhetligti syfte skapaekonomisk samverkan mellanrig ettattparterna
huvudsaksamarbetsområde. fungerar iekonomiskt EESeuropeiskt som

tjänster och kapital.fri rörlighet förenda marknad med varor, personer,en
framför på förbud särbehandlingfyra friheter bygger alltDessa ett mot

såockså samarbetapå Länderna förpliktadegrund nationalitet. är attattav
målet försvåras ellerförverkliga med EES-avtaletsträvandenainte att

äventyras.
regelsystem förfråga förutsätter den fria rörlighetenI ett av-om varor

exportrestriktionerskaffande tullar och kvantitativa import- och samtav
omfattar regler för friåtgärder motsvarande verkan. EES-avtaletmed varu-

Romfördraget,bestämmelser i EFTA-cirkulation nära motsvararsom
EFTA-ländema.gällande frihandelsavtal mellan EG ochkonventionen och

frihandelsområdefördjupat och breddatEES-avtalet innebär avsevärtett
emeller-ursprungsregler och gränsformaliteter. EESmed förenklade utgör

motsvarighet till den tullunion EGtid ingen som
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EGzs jordbrukspolitik omfattas inte EES-avtalet.gemensamma av
Däremot underlättas handeln med särskilt angivna ñske- och jordbruks-
produkter. Dessutom har parallellt med EES-avtalet bilaterala påavtal
jondbmksområdena förhandlats fram.

Fri rörlighet för och tjänster förutsätter för fri konkur-ett systemvaror
Genom avtalet påde regler konkurrensomrâdetövertas gällerrens. som

enligt Romfordraget. gäller framförDet allt förbud karteller ochmot mot
missbruk dominerande marknadsställning prövning vissasamtav en av

Övervakningenföretagskoncentrationer. konkurrensreglerna tilläm-attav
på påankommer EG-komrnissionen pårätt sätt och oberoendepas en

övervakningsmyndighet EFTA-ländema har inrättat.som
innehåller ocksåAvtalet regler antidumpningsåtgärder Vidareom m.m.

föreskrivs offentligt stöd och offentliga fårmonopol inte snedvridaatt
konkurrensen påmed verkan handeln. Offentlig upphandling skall ske i
full konkurrens mellan företag i de olika länderna.

frågaI forrörlighet skapar EES-avtalet förutsättningar förom personer
arbetsmarknad. Reglerna omfattar socialförsäkringsskydd fören gemensam

migrerande arbetstagare m.fl., etableringsrätt för självständiga näringsid-
kare, ömsesidigt erkännande examina och förenklad gränskontroll.av

Avtalet innebär för medborgare i alla EES-länderrätt flytta mellan deatt
avtalsslutande länderna för söka anställning, ha anställning iatt att ett
land enligt de regler gäller för arbetstagare i det landet samt attsom

i land där haft anställning. gällerRätten familjemed-stanna ett ävenman
lemmar.

På den sociala trygghetens området innebär avtalet i huvudsak rätt att
lägga alla försäkringsperioder från trygghetssystem i olika med-samman
lemsländer föraoch med sig denna inom hela EES-området.rättatt

Etableringsfriheten inom gäller bådeEES fysiska och juridiska perso-
kontor, filialer och dotterbolagnär Friheten omfattarupprättas.ner, ex.

och självständig förvärvsverksamhet pårätt de villkorutövaatt uppta som
etableringslandet föreskriver för sina medborgare. Avtalet innebär häregna
i princip förvärv både företag och fastigheter skall möjliga föratt av vara
rättssubjekt inom EES.

innehåller ocksåAvtalet regler liberaliserar handeln tjänstermedsom
kapitalrörelser, dessa skall i princip fria.samt vara

EES-avtalet medger liksom Romfördraget generellt undantag från prin-
cipen fri rörlighet nationella åtgärdernär nödvändiga för tillgo-ärom att
dose påtvingande krav skydd för bl. allmän ordning, säkerhet ellera.
hälsa. Undantag skall begränsas till vad nödvändigt och minstär stö-som
rande för den fria rörligheten. Sverige har dessutom förbehållit sig rätten

vidmakthålla antal förbud farliga med hänsyn till redanämnenatt ett mot
etablerade högre skyddsnonner.

Ett avsnitt i EES-avtalet innehåller övergripande bestämmelser med an-
knytning till de fyra frihetema. Det gäller fem områden, nämligen sociala
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bolags-konsumentskydd, statistik ochmiljö,frågor jämställdhet,bl. a.
området bidra tillpå socialaregler detmed ärSyftet atträtt. gemensamma

Påarbetstagare.levnadsstandard förarbetsförhållanden och bättrebättre
ställningkonsumentskyddsområdet avsikten stärka konsumentensär att

klokt och ratio-säkerställafråga miljön bl.och imarknaden ettatta.om
utnyttjandenellt naturresursema.av

områden förrad angränsandeEES-avtalet omfattar därutöver gemen-en
harfyra friheternadirekt till dehänför sigpolitik, inte sommensomsam

samarbete.europeiskti utvidgatviktiga komponenterutgöra ettansetts
de delardelområden. bl.a. delsDessaomfattas tolvSammanlagt är av om-

konsumentskydd intefrågor, miljö och ärsocialarådena bolagsrätt, som
utveckling,områden forskning ochhandelsrelaterade, delsdirekt ut-som

Påutjämning.och regionalföretag, turismsmå medelstorabildning, och
aktiviteter,ske viaområden förutsätts samarbetetdessa somgemensamma

EFTA-ländema ochmellanfrån dialogerinnehållet varierafråga kani om
utarbetadeellerdeltagande i EG-programtill regelrättEG gemensamt

program.
uppbyggnadinstitutionellaEES-avtaletsMed gemensamma organavses

beslutsfattande ochsamråd,administration,för utveckling,procedureroch
EES-avtalet skallförförutsättninggrundläggandetvistlösning. En att

påbyggersamarbetetinstitutionellaeffektivt detkunna fungera är att
Därför harsamrådsmekanismer.ändamålsenligaochöverenskomna par-

antal EES-institutioner.inrättat ettterna
utveck-vägledning ochpolitiskministernivå EES-råd förfinnsPå ett

eller flera avtalspar-frågorocksåRådet behandlar deEES.ling ensomav
medEES-kommittéfå diskuterade. Vidare finnsbegär attter gemensamen

också instans förcentraladministration. Denlöpandeför avtalets äransvar
enhäl-skall fattasBeslutinom EES.beslutsprocessenden gemensamma

å andra sidan.å sidan och EFFA-ländemaligt EG gemensamt,avenaav
arbetsmarknadensparlamentariker och mellanSamarbetet mellan parter

samrådsorgan.sker i särskildaEES-ländemam.fl. i
funktionhuvudsakövervakningsmyndighet, har iESA,EFFA:s samma

övervak-det gällerkommissionen har inom EGinom närEFTA som
frågorskallEFTA-domstolenavtalet efterlevs. prövaningen att avse-av

överklagandensåvitt EFTA-ländernaefterlevnadende avtalets samtavser
övervak-EFfAzskonkurrensområdet ärenden harpå i prövats avsom

EFTA-län-mellanockså tvisterskallningsmyndighet. Domstolen pröva
dema.

intagitsdomstolen harövervakningsmyndigheten ochBestämmelser om
EFTA-ländema.mellanövervakningsavtalsärskilti ett

å andra sidanEFTA-länder ocheller fleraå sidanmellanTvister ettena
kom-i denskall biläggasflera EG-ländereller ellerEG ett gemensamma

har sinavtalsbestämmelserFrågan tolkningenmittén. mot-somavom
efter hemställanEG-domstolenkansvarighet i EG-rätten avgöras avav
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Vissa tvister EES-förhållandenrörande specifika kan hänskjutasparterna.
till skiljenämnd.

Grundtanken med EES-avtalet således skapa dynamiskt ochär att ett
enhetligt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde pågrundat gemen-

regler och lika konkurrensvillkor för företagare och enskilda. Tillsamma
ocksågrundförutsättningarna har hört såskapa rättslikhetatt stor som

möjligt för enskilda företag, åstadkommaoch liksom enhetlighet vidatt
tolkningen tillämpningenoch de reglerna, både vadav gemensamma avser
nationella myndigheters och domstolars handhavande reglerna ochav

uppfyllelsestatsmaktemas sina förpliktelser enligt avtalet.av
samarbetsområde får sådanI EES rättslikhet uppnås på delvisett som

vad gäller inom EG. led sådanaEtt i detta väljasätt än ärannat attsom
införlivandemetoder för avtalet möjliga likhet med EG:sstörstasom ger

målenordning, angivande för samarbetet under-ett annat att genom av
stryka nåviljan enhetlighet i tillämpningen och tolkningenatt en av
EES-regler och motsvarande EG-regler. Upprättande övervaknings-av en

ocksåmyndighet mellan EFTA-ländema och domstol delar i främ-ären
jandet rättslikhet.av

EES ingen statisk struktur. inre marknad och de flankerandeDenär po-
litikområden täcks avtalet ekonomisk, teknisk och poli-ärsom av genom
tisk utveckling i kontinuerlig förändring konsekvensermed för avtalets
innehåll. Vad innebär demokrati- och legitimitetssynpunktdetta disku-ur

i avsnitt 5.2.teras
också förändras påEES kan emellertid komma Fyrasätt.att ett annat

de fem inomdeltagande länderna EES-avtalets s.k. BETA-pelare för-av
handlar för medlemskap Sverige kvarstånärvarande i EU. Om skulleom
på EES-avtalets EFTA-sida, vilket förutsättningen i detta kapitel,är men

ÖsterrikeFinland, gåNorge och skulle in i EU skulle EFIA-pelaren bä-
sådan fråganSverige och Island. I situation skulle i fallvartras upp av en

behöva ställas många försvinnahur byggstenar kan EFTA-sidansom
EFTA-pelaren och EFTA organisation och därmed iEES sinutan att som

på för Också frågannuvarande form brister grund liten kritiskav massa.
tvåavtalets symmetri mellan de pelarna skulle aktualiseras. Enom annan

fråga på måni tidsperspektiv med bäring slutet 1990-talet i vadärett av
länder Polen, Slovakien, Tjeckiska Republiken och Ungern i väntansom
på det medlemskap ingåde begärt, skulle kunna komma i EES ochatt
EFTA.

ingetDet finns underlag för diskussion sannolikheten förnärmareen av
EES-scenarierolika nämnda slag och utredningen har heller inteav ovan

gå på frågan.sin uppgift djupare in Vad emellertid kansett attsom som
överväganden det nätverk EES-staterkonstateras större är,utan att av

vilket Sverige skulle ingåkring i kan komma skifta starkt i för-EU att
hållande till nuläget vad gäller deltagande länder och under denumerär

åren.fem-tionärmaste
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Frihandelsavtalen

angående Europeiska frihan-Konventionen upprättandet1960 trädde av
kraft mellan Sverige,EFFA-konventionen idelssammanslutningen

Österrike, Portugal, Schweiz Storbritannien.Danmark, Norge, samt
året därpå inträdde Island medlem.associerades och 1969Finland som

årlämnade organisationen 1973 och PortugalStorbritannienDanmark och
målen förutsättningar förmed EFTA skapa1986. närmareEtt attvarav

samarbete med EG.
slöt Sverige bilaterala frihandelsavtalövriga EFTA-länderlikhet medI

år omfattar väsentligenkraft 1973. avtalAvtalen trädde i Dessamed EG.
det domine-avspeglar tidmed industrivaror. Dehandel nären varor var

transaktionema.utrikeshandeln och i de internationellairande inslaget
utgår sålundabegränsade,till sin omfattningFrihandelsavtalen, ärsom

transnationalisering eko-inte beaktar denfrån quo-lägestatusett avsom
skett sedan deras till-och regelskapandekommunikationernomi, som

politikområden.ochallt fler samhällssektoreroch berörtkomst som
utvecklingsklausul, dock knappastinnehåller visserligenAvtalen somen

samhälls- ochanvändas i takt med tidsåberopas ochhar kunnat nyare re-
gelutveckling.

mellan EG ochministermöteVåren 1984 avhölls ett gemensamt
utvecklandetplattformen förLuxemburg. DettaEFTA-länderna i avvar

eko-områden. talade skapa europeisk,påsamarbete Man att enomnya
på olikaockså rad samarbetsprojektinitieradenomisk sfar och om-en nya

till denhar kommit hänförasträffades i denna andaråden. avtalDe attsom
för för-bakgrund bl.a. EG:sMots.k. Luxemburgprocessen. programav

återigen på intensiñeratoch de kravinre marknadenverkligandet denav
påansågs olikainte heller enskild avtalsamhället ställdesamarbete som

EES-avtalbakgrunden till tankarnaområden tillräckliga. Detta är ettom
påbyggnadfrihandelsavtal liksomden bedömningenUtredningen gör att

beakta, realistiska al-utifrån synpunkter vi haftsådana detill inte är, att
uppfattningutredningensmedlemskap.ternativ till Detta ävenärett om

ytterligareskulle kunna utvecklasöstländema änrelationerna med t.ex.
närvarande.forvad falletärsom

med EG skullefrihandelsavtal grund för samarbete ävenEtt val somav
skulleförhållande EES-avtalet.tillbaka i till Dettainnebära ett steg

situation jämförbar medSverige kom iinnebärakomma attatt en
utanförårfolkomröstning 1992 valtefterSchweiz, att stannasom

EES.
legitimitetssynpunkt diskuterasdemokrati- ochKonsekvenserna un-ur

der avsnitt 5.2.
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Norden

Utredningen kunde det förenkelt siggöra avfärdaoch det nordiska alterna-
tivet, antingen med hänvisning till det saknar konkret form inne-att och
håll eller därför Norden redan ingår iatt EES-altemativet eller med moti-
veringen Danmark redan medlematt är EU och Norden därför baraattav
kan bli rest-Norden. Det svårtett sigär tänka Danmark såväl i EUatt

i nordiskt alternativ till EUett på och gång,som ävenen samma om
passunion och arbetsmarknad liksom Nordiska ministerrådetgemensam
och Nordiska rådet innehåller tydliga drag sådant iettav arrangemang; en
fördjupad integrationsprocess för ökad sakpolitisk effektivitet inom såväl

europeisk ordning i ordets egentliga mening nordiskten ett alternativsom
torde sidval tämligen snabbt framtvingas.ett

Utredningen har emellertid valt inte prövning avfärdaatt närmareutan
Norden alternativ. Genom det emotionellaett stöd nordisktsom ettsom
alternativ iha breda opinioner finns det skäl diskuterasynes närmareatt

sådant. Just demokratisynpunktett det till följd det folkligaär stödetur av
för begreppet Norden skäl allvarligt det i detta sammanhangatt pröva som
alternativ till EU.

Den skillnaden mellan EES frihandelsavtalenstora och med EG å ena
sidan och utvecklat nordiskt samarbete åett den andra de båda först-är, att
nämnda alternativen finns i konkret form, vilket inte nordisk lösningen

därmedgör, alternativ till EU medom ett motsvarandeman menar som
sakpolitiska effektivitet

Norden finns vision, för all del utgår från vissa befint-mer som en som
liga institutioner, det har inte diskuterats hurnärmare dessa skullemen
kunna föromvandlas situations krav. Nordisktatt motsvara en ny sarnar-
bete alternativ till EU saknar operativ form och måste därför förstsom
konstrueras politiskt.

Utredningen har självfallet inte sin uppgift försökasett utarbetaattsom
Årförslag i den riktningen.ett utredningsarbete har redant.ex. ägnatsav

nordiska tullunionsplaner under 1940-, 1950- och l960-talen och att ge
sig in på det området ligger långt utanför kompetensutredningens I stäl-
let det nordiskaprövas alternativet frågan vad Norden vi-genom om som
sion egentligen i den nordiska debatten. fråganDen kan,representerar en-
ligt utredningen, bara förstås i längre historiskt perspektiv, där olikaett
konjunkturer för den nordiska tanken kan skönjas. Mot bakgrund frågorav

konjunkturema varitnär och de varit mindreom närgynnsamma gynn-
för nordiskt samarbete diskuteras hur nordiskaden samarbetsvisio-samma

skall förstås ioch vad mån förutsättningar kan finnas för nordisktnen ett
alternativ till EU.

Som vision vissmed identitetsskapande förmåga har deten vag nor-
diska alternativet funnits länge i samhällsdebatten i de nordiska länderna,

9-140172
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politiska konjunkturemamed deaktualitet har växlatintensitet ochvarvid
omgivning.och i derassjälvai nordiska ländernade

programmatiskttillför första gångenvisionen komnordiskaDen mer
mittenårtiondena kringskandinavistiska rörelsen underi denuttryck av

för poli-uttryckKalmarunionenTidigare projektl800-talet. var mersom
vi-politiskmaktpolitikterritoriellaelitersekonomiska äntiska och en

folklager.mobilisera bredareambitionension med att
inte i likaFinlandunder den ryskeSom storfurstendöme tsarenett var

skandi-iDanmark-Island involverat detSverige-Norge ochhög grad som
Därförunder det.byggde rö-och fesualennavistiska programmet varsom

Skandinavismen knappastnordisk.skandinaviskrelsen än envarsnarare
intel-skikt liberalarelativt smaltomfattadesmassrörelse, ettutan avav

tidskrifts-framväxandeutnyttjavilka kundeuniversiteten,lektuella vid en
offentligtborgerligtbegynnande mediabaseratochoch tidningsflora ett

studentskan-följdriktigt ocksåkalladesdebattforum. Rörelsensamtal som
dinavismf

skan-drevnationalistiska idéer ochtidenstillDen knöt tesen om enan
i samhälle,förflutethärleddesnation, ettdinavisk gemensamtettsom ur
mytologinfornnordiskagrundpelaren. Denodalbondenden friedär spe-var

SeverinNikolaj FrederikGustaf Geijer,Erikviktig roll.lade en
sina författarskap denalla iBjömson hylladeBjörnstjemeGrundtvig och

institutio-beträffande vilkaSkandinavismenbonden.frie nordiske vagvar
nationen.skandinaviskadenuttrycka ochpolitiskt skulle styrasomner

konfe-personalunionkungliggränslandet mellaninågonstansVar aven
skandinaviskmeningi egentligochfederativ karaktärderativ än ensnarare

skandinavistiskainstitutioner regler detochmed pro-stat gemensamma
alternativ till derealpolitisktaldrig någotblevoklart. Detjektet tänktes är

nordiskt för-Visionennationalstatema.skandinaviska ett gemensamtom
upplösteidentiteternationella äni och förstärkteinflutet vävdes snarare

inomförgrundsgestaltbådeBjörnstjeme BjömsonSådem. t.ex. envar
frigörelse.nationellaförstarkt ivrade Norgesskandinavism och somen

i deidentiteteri nationellaelementförstärkandenordiskaDet nor-som
i deröd tråd1800-taletsedan mittenfinnsdiska ländema nor-ensomav

historia.diska ländemas
vadmotrörelseideologiskSkandinavism kan mot somsom enses

visioneretnokulturellatyskt hotuppfattades näralltmer ett om ensom
visio-maktpolitik. Denmed preussiskförenadesVolksgemeinschajltysk

realpolitiskt dikterademedvävdesstudentskandinavismennära samman
Sverige ochomfattade inte barapersonaluniondynastiskplaner somen

i skan-begränsning detallvarligHäri lågDanmark.ocksåNorge utan en
Skandinavien skulleikungahussvensktprojektet,dinavistiska ett ge

perspektiv.norsktdanskt ochställningdominerandealltförSverige uren
och Norgei Sverigeringa intressetbegränsningen detandraDen stora var

annekte-Efter Preussenstyska hotet.Danmark detförställa motatt upp
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ring Holstein och Slesvig 1864 skandinavismen realpolitisktav var som
handlingsprogram död.

Detta gällde dock inte skandinavism/nordism vision, särskilt intesom
visionen nämnts stärkte nationella identiteter. Olikasnarastsom som pro-

fessioner och vetenskapliga discipliner samlades från 1870-talet till regel-
bundna nordiska konferenser, från 1890-talet också fackföreningar. Den
nordiska tanken hölls vid liv i det civila samhället statsled-änsnarare av
ningarna.

Liksom i samband med det preussiska hotet 1848-1864 den dockantog
vid vissa tillfällen omedelbara politiska dimensioner. Det tillnärmer var
följd internationelladet läget i de nordiska länderna hade särskildaav man
skäl reflektera sin situation i förhållandeöver tillatt omgivningen. Före
1948 skedde detta i form politiska där samarbete diskutera-toppmötenav
des i allmänna ordalag och där sådanamötena markerade poli-mer som en
tisk viljeinriktning och handlingsorientering insti-utan att avsätta större
tutionella Före 1950-talet fanns, frånsett den skandinaviskaarrangemang.
myntunionen 1875 1924 Sverige-Danmark från 1873, säkerhets-en-
politisk bakgrund till det mellanstatliga nordiska samarbetsintresset. Från
1950-talet tillkom ekonomisk integration inspirationskälla. Undersom
efterkrigstiden diskuterades det nordiska samarbetet också i form kon-av
kreta och storstilade lösningarinstitutionellamer

Under första världskriget ökade bakgrund det trycketmot yttre motav
Skandinavien för första gången sedan 1864 intresset för politisk mani-en
festation skandinavisk gemenskap. Kungarna och utrikes-av samt stats-
ministrarna flera gånger förmöttes överlägga läget.att om

Med Sovjetunionen och Tyskland starkt försvagade efter kriget min-
skade åter intresset för politiskt samarbete. Med Finland självständigt er-

begreppet skandinavisktsattes samarbete alltmer med begreppet nordiskt
samarbete, under 1920-talet den finska utrikespolitiken änmen var mer

Skandinavien orienteradmot de baltiska vilka blivitmot grannstatema,
självständiga följd kriget.som en av

1930-talet innebar återigen utveckling ökat politiskt intresse förmoten
intensifierat nordiskt samarbete.ett Bakgrunden varkenattvar

Sovjetunionen eller Tyskland längre framstod försvagade tvär-utansom
började avteckna sig potentiellatom hot. Efter Hitlers maktöverta-som

1933gande föreslog den danske statsministern Thorvald Stauning ett nor-
diskt försvarsfördrag. 1934 uttalade den finska regeringen Kivimäki denatt
önskade nordisk neutralitetspolitik. Den nordiska orienteringenen ettvar
försök undvika klämmasatt tänkbar tysk-rysk konflikt.att samman av en

De kraftema drev inte bara de nordiskayttre länderna, utansamman
splittrade dem också de kraftemanär slutet 1930-talet blivityttre mot av
alltför starka. Varken Sovjetunionen eller Tyskland önskade nordiskt
samarbete. I april 1937 Stauning sin tidigareövergav ståndpunkt och sade

Danmark inte längre berettatt vakthund för de nordiska län-attvar vara
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försvarsvensk-finska planernavid sydgränsen. Dederna gemensamtett
Åland 1939 deklareradeSovjetunionen våren attnär man varav gavs upp

dem.emot
hundraårsperioden 1840-samarbetet underskandinaviska/nordiskaDet

omvärldenaktiviteten i densammanfattas så,1940 kan närmastenäratt
i poli-samarbetet1910, 1920-talet haromkringvarit låg 1870-talet -
första1848,omgivningen ökataktiviteten iformer varit ringa. Närtiska

för samarbete ökat,intresset1930-talet harvärldskriget, början menav
1937 samarbets-från haralltför hotfull 1864 ochsigaktivitetennär tett

avbnrtits.planerna
faktorkrigetdet kallamotsvarandeefterkrigstidenUnder sätt envar

nordiskastorstiladevis motverkade depå avgörande mesttreett sam-som
1948-1949, denförsvarsunionsplanenskandinaviskadenarbetsprojekten:

1968-1970.Nordekplanen1947-1959 ochtullunionsplanennordiska
Sverige inte villekollapsadeFörsvarsunionsplanen när acceptera en

atlantiska undertillförsvarssamarbetet detskandinaviskakoppling detav
ledning deslutade medtullunionsplanemanordiskaDeUSA:s att nor-

frihandelsom-europeiskabilda detmedi ställetdiska länderna attomvar
liten för kunnamarknaden för utgöranordiska ettrådet EFTA. Den attvar

ifruktaneuropeiska. Därtill komalternativ till denrealistiskt grann-en
dominans. hellersvensk Intealltförförsärskilt Norge,länderna, storen

natio-följd starkastatsledningar tilli nordiska ländernasde avmanvar
komplementaritetutnyttja denbereddintressen i jordbrukssektorrrnella att

Nordekplanen bröterbjuda.jordbruksproduktionen kunnatdanskadensom
med hän-Finlandundertecknas sedanfärdigprecis dennär attvarsamman

EG förklaratförhandlingar medövriga nordiska ländernasvisning till de
kunde med.att varaman

misslyckande har depolitisktintrycketför förta stran-Liksom treatt av
långtgåendemindrebetydande ehurumed andradade planerna ersatts nor-

in-misslyckatsförsvarssamarbetsplanemasamarbetsprojekt. Sedandiska
nordisktintensifieratHelsingforsavtalet1952.Nordiska rådeträttades om

1971ministerrådet inrättadesNordiska1962.undertecknadessamarbete
nordiska sarnarbetstankenDensekretariat två årfick fastoch ett senare.

realise-kunnatlångtgående planernadehållits levandehar att mesttrots
ras.

isamarbetetnordiskavisionen och detnordiskaGenomgången denav
följande:sammanfattningperspektiv visar ihistorisktett

positiv laddning.samarbetstanken harnordiskaDen en

tillmotsättninginte istårnordisk gemenskapVisionen2. om en
nordiska län-ipolitisk kultur denationellidentiteter ochnationella

förstärka dem.förvarit elementderna, har attettutan snarare
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3 Nordiska samarbetsplaner varithar starkt beroende den internatio-av.
nella politiska situationen. När spänningen har varit låg eller hög
har centrifugallcrafterrta motverkat nordiskt samarbete. Sålunda har

efterkrigstidenunder det kalla kriget förhindrat förverkligandet deav
långtgående samarbetsplanema. Eftermest studentskandinavismens

slutgiltiga kollaps 1864 har samarbetsidén aldrig syftat till en
skandinavisk/nordisk förbundsstat med nationalskandinaviska/-nor-
diska institutioner i tänkt skandinavisk/nordisk nation. Det haren
efter 1864 alltid varit fråga mellanstatligt samarbete med till-om
hörande institutionella Så har frågan nordisktsettan-angemang. om
samarbete aldrig varit i närheten den intensiva diskussionenav om
EU på statsförbund förbundsstat.eller Ekonomiskttemat har den
nordiska marknaden aldrig varit reellt integraüonsaltemativ tillett
den västeuropeiska, damn har den varit för liten.

historiskaDenna bakgrund till frågan nordiskt alternativ till EUettom
skall kompletteras med faktumdet Danmark sedan 1973 medlematt är av
EG. Varje nordisk samarbetsplan har beakta den omständigheten.att Det

det svårt hurgör skulle kunna ställa i ordetsatt egentligase man upp me-
ning nordiska alternativ till EU i form nordisk gemenskap ellerav en en
nordisk union. Såvida inte Resmorden Danmark ochett utanman avser
andra nordiska länder kan bli medlemmar i EU måste nordiskasom sam-
arbetsanangemang förenliga med EU.vara

VDetta gäller i strikt juridisk mening. Därtill måste beaktas danska loja-
liteter, och förpliktelser i det europeiska samarbetetengagemang annatav
slag vad kan definierasän strikt juridiskt. intetderaI fallet detärsom som
realistiskt räkna med danskt deltagande i någon formatt nordiskt alter-av
nativ till EU, det nordiska alternativet fåri så fallutan samordnas med EU
efter liknande principer skett i fråga passunionen och densom om gemen-

arbetsmarknaden, Nordiska rådet och nordiska ministerrådetsamma
Vilken omfattning och vilka former och institutionella lösningar, utö-

vad redan existerar, restnordiskt alternativ skulle ha, för denettver som
händelse Island Sverige och ellerutöver båda Finland och Norgeett av

väljer utanför EU, ligger utanför utredningensatt stanna möjligheter att
Problemetnärmare inte bara institutionellade lösningarnapenetrera. är att

okända ocksåär osäkerheten huruvida det nordiska alternativet tillutan om
EU skulle omfatta Norden minus Danmark och andra nordiska länder som
kan bli medlemmar i EU eller begränsas till Island och den forna svensk-
norska unionens geografiska område.

I den svenska EG-debatten i någraoch opinionsundersökningar har ett
nordiskt alternativ aktualiserats innebörden precise-harutan att närmare

Begreppet nordisk union förtshar fram,rats. vad detta begrepp skullemen
omfatta oklart. Något omedelbartär operativt nordiskt alternativ till EU
finns inte, såvida inte redan existerande nordiska samarbete.man menar
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där-ochfrihandelslösningen ärEES ochi bådeingårsamarbetedettaMen
kategori.ialternativtredjeför inget egenen

alternativ tilltänkbarateoretisktförreglerochinstitutionerkändaUtan
demokrati- ochdiskuterameningsfulltsärskiltoch inte attsvårtdetEU är

ianledningingenutredningen attDärförlegitimitetsproblematiken. ser
okäntalternativnordiskt är5.2 nedan ett somavsnittet närmare penetrera

frihan-EES ochsidanvidliggaskulleinnehåll ochform ochtill avsom
delsavtalet.

altemativglobaltEtt

föristatsledningenamerikanska spetsengick denvärldskrigetEfter andra
debattenIfreden.säkraförordningpolitiskmultilateral attochglobalen

slutsatsenmellankrigstiden ochtillbakasågåteruppbyggnad manom
förplaninternationellfrånvaron re-debattörermånga atthos enavvar,

bila-dominansentilltagandedenvärldsekonomin avkonstruktion samtav
världsekonomins kollapsförhuvudansvarethandelsrelationer barterala

världskriget.till andrafröetsig baritrettiotalskrisen,och som
in-Ennyordning.tänktai dennapelarensäkerhetspolitiskadenFN var

liberali-globalförskulleITO,handelsorganisation,ternationell ensvara
ad-skulleHandelsorganisationenInternationellamedhandelserad varor.

InternationellaGATT.handelsavtalet,tull- ochAllmännaministrera
fman-svarandevaruhandelnfriadendetillskulleValutafonden motattse

fritt.flytakundesieringsströmmama
1947til1förstrateginmultilaterala utdenråkadegrundskottförstaEtt

valu-europeiskaandrapund ochdollar ochmellanvalutaobalanserföljd av
nej tillsadekongressenamerikanskadengrundskott närandraEtttor. var

efter för-gjortvad denmedi likhetHandelsorganisationenInternationella
grundskotttredjeFörbund. Ett motNationemasvad gällervärldskrigetsta

kriget.kalladetmultilateralism var
medstrategin levermultilateralatänktaför denOrganisationerna

ifrågavidare. En ärHandelsorganisationenInternationellaförundantag
efterårfemtiobortåtstrategi kan upprättasmultilateralglobalmånvad en

organisatoriska bas,grundenpå imisslyckandeförsöketsdet första samma
och IMF.GATTFN,

fo-säkerhetspolitisktpositionbehållalyckatstidenhelaharFN somen
för-kunnatintefredenförinsatser ävenbetydandegjortoch manomrum

skett.handelnliberaliseringbetydandeharGATTKringkrig. avhindra en
traditionellsig frånsnabbareform allt rörmodernhandelspolitiken iNär

ochhandelshinderkulturellatekniska ochområdentullpolitik mot som
varit tyd-GATTinomslagolikamotsättningaremellertidmiljö har av

i kdenförhandlingarnautdragnadebakgrund sminstliga. Inte mot av
sakpolitisk kom-utveckling mothärsvårtdetUmguaymndan attär se en
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för problemlösning och regelskapande ipetens paritet med EES-avta-t ex
let.

Frågan den sakpolitiska kapaciteten i FN, GATI och IMF ochom
möjligheterna demokratisk legitimitetssynpunkt för globalt altema-ur ett
tiv till EU diskuteras nedan 5.2.under

5 .2. Demokratiska konsekvenser

Sammanfattning: De demokratiska konsekvenserna i situa-en
tion där medlemskap i EU avvisats handlar främst sambandetom
mellan suveränitet, legitimitet och demokrati. Grundläggande är en
trovärdighet bland väljarna vad gäller förmåga till effektiv problem-
lösning. De politiska partierna och deras ledningar måste göra tro-
ligt de med politiska beslut kan påverka utvecklingenatt på olika
områden. Utan sådan trovärdighet får varje demokratisk ordningen
förr eller legitimitetsproblem. Trovärdigheten kan sägassenare vara
beroende faktiskgraden suveränitet. Mot denna bakgrundav av re-
dovisas i detta avsnitt sådana demokratiska konsekvenser kansom
förväntas uppkomma i fråga vissa viktigare alternativ till ettom
EU-medlemskap: EES-avtalet, frihandelsavtalen med EU och mel-
lan EFTA-ländema globala alternativ. Varje alternativ till EUsamt

förenat med problemär demokratisk legitimitetssynpunkt tillur
följd bristande sakpolitisk kapacitet för problemlösningarav som
blivit allt intcmationellare och kommit omfatta allt fler sakpo-att
litiska områden. Slutsatsen samtliga dessa alternativär fak-att ur
tisk suveränitetssynpunkt innebär problem medlemskap istörre än
EU.

De demokratiska konsekvenserna i perspektiv där medlemskap awisatsett
handlar främst sambandet mellan suveränitet, legitimitet och demo-om
krati. Varje representativ demokratisk ordning fordrar trovärdighet bland
väljarna vad gäller förmåga till problemlösning tilloch tolkning för-och
klaring samhällsutvecklingen. Partierna och deras ledningar måste göraav
troligt de med politiska beslut på något vis kan påverka utvecklingen.att
Utan trovärdighet i det avseendet får varje demokratisk ordning åtmins-en

på sikt legitirnitetsproblem. Trovärdigheten med andra ord bero-tone är
ende graden suveränitet. Därvid det understrukits inlednings-ärav av som
vis i detta kapitel viktigt inte förväxla formell med faktisk suveränitet.att
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viktigtlegitimitet vilketsuveränitet och ärsamband mellanfinnsDet ett
långsiktigt. detfungera Mendemokratin skall rörförupprätthålla attatt

kapaci-suveränitet medfaktiskformellsig inte så mycketdä omom som
problemlösning.effektiv sakpolitisktilltet

förashistoriskt kani politisk kultursvenskgrundläggande dragEtt som
princi-pragmatism. deIntesockenstämmokulturentilltillbaka är stora

förhandling och kom-intressebrytning,grundade påresultatenutanperna
demokrati-legitimitet. reellapolitisk Detavgörande ochpromiss är ger
till nätverkfår tillgångpolitiksvensksuveränitetsproblemet huroch är

fattas reelltbeslut avgö-skapas och ärinstitutioner, där regleroch som
investeringar, miljösysselsättning,förrande osv.

di-på områdenpåverkamed ochutbredd känslaUtan att somav varaen
vilket inte detsamma suveräntmänniskors vardag, attrekt berör är som

vanmakt medochhjälplöshetstämningarlättutvecklasbestämma, av
stabili-politiskalegitimiteten och denpolitiskaför denlångsiktiga risker

teten.
inrevisserligen skapakandefinierade hotklartSituationer yttreav

ledningen.politiskatrovärdighet för denförstärktsammanhållning och
världskriget. Menandraundersvenska folkhemmetTypexemplet detär

likaidentifiera kansvårarediffusare ochhotupplevelser där hoten attär
Anstormningentrovärdigheten.pålångsiktigt emderande motverkagärna

skapade1992höstenkrispaketenåtföljandeoch desvenska kronanden
uppslutning,folkligsamling under bredpolitiskmåhända menmomentan

tid, där-för längreupprätthållas"undantagstillstånd" kan knappastsådana
Omstridda.ochför orsakerna äratt vaga

formelldistinktionen mellanmedreflektioner ochMed dessa allmänna
legitimitetspro-demokiati- ochskallgrundsuveränitetfaktiskoch som
frihandelsalter-förEES-altemativet, sedanförförst diskuterasblematiken

alternativet.globalaför detslutligennativet och

EFS-avtalet

övrigakonkurrensregler ochEG:sSverigeinnebärEES-avtalet antaratt
kapitaltjänster,rörlighet förfrimedinre marknadenför denregler varor,

vissaomfattar avtalet angrän-inre marknadendenFörutomoch personer.
Avtaletforskning.socialpolitik ochmiljö,politikområdensande gersom

mednationalitet och fördiskriminering på grundval ettgarantier mot av
övervakning ochinflytandelikvärdigtmedlemsländer överEG dessoch

avtalet.kontroll av
EG:sinte baravarje marknad,kringReglernadynamiskt.EES-avtalet är

mellanväxelverkanföljdutveckling tillständigundermarknad,inre är av
hurinflytandetpolitik.ekonomi och Det överförändring, ärteknisk nya

detregelmassanbefintliga ärdenskallregler än överut somsnararese
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viktiga demokratisk legitimitetssynpunkt. Inflytandeur regelän-över
dringar i mycket frågaår tillträde till intern EU-debatt och möj-en om en
ligheter påverka problemfonnuleringamaatt i den debatten.

Målet utveckla deår att EES-reglerna i takt EG:smedgemensamma ut-
veckling det regelverket för på så åstadkommaav att sättegna enhetligen
iättsutveckling. EES-avtalet tidigareär, folkrättsligt skalsagts ettsom

Överlåtelse beslutsbefogenheterutan på normgivningsplanet. Detta in-av
nebär med bevarandeatt parterna de konstitutionella förfarandenaav egna

överenskommergemensamt regler. Innebörden detta ärom nya attav par-
fattar beslut bibehållenterna under beslutsautonomi. Skulle BETA-län-

derna inte önska bestämmelseranta överensstämmer med EG:snya som
kan detta leda till de delar avtaletatt berörs föreslagnadeav som av re-
glerna suspenderas och regelverket inte längreatt enhetligt. I dettaår lig-

potentiellt legitimitetsproblemett i det kravetger på följsamhet i be-att
slutsfattandet naturligtvis inteär vill riskerastort avtaletom attman
långsiktigt urholkas viktiga delaratt spel.sättsgenom ur

Avtalets beslutsmekanism syftar därför till så långt det möjligtatt är se
till EFTA-ländernas ståndpunkteratt blir tillgodosedda inom förramen
utvecklandet EG:s regelverk. Härtill skall bl.a.eget frånav experter
EFTA-ländema rådfrågas på gäller försätt EGzs medlemslän-samma som
der förslagnär skall utarbetas. Under beredningennya ärende skallettav

fortlöpande informations-ett och konsultationsförfarande EFTA-äga rum.
sidan skall också alltid kunna aktuella frågor i EES-kommitténta ochupp
i EES-rådet. EFTA-ländema har emellertid självfallet ingen del i EG:s in-

omröstningar ochterna beslut. Kommissionens till initiativrätt om egna
regler också exklusivtär förbehållen den även den nyssnämnda rättenom

fråga ocksåatt ta kan omfatta framläggande förslag tillupp en av nya re-
gler. Härtill kan läggas EG till följd heltatt kapacitet ochav en annan re-
surstillgång kan komma förfogaantas delaratt över regelutveck-stora av
lingen.

Sett demokrati- och legitimitetssynpunkt det enligtär utredningensur
bedömning klart den beslutsmekanismatt EES-avtalet lagt fast ärsom
ojämförligt fulltsämre deltagandeän i EG:sett beslutsprocess. Endast

medlem i EU har land möjligheter inteett bara försom dess del,att egen
föräven samtligautan medlemsländer påverka den utveckling regelver-av

ket angelägenär och lämplig.som
Om det rimligtnämnts är resursskäl dynami-som att antaovan att av

ken i regelutvecklingen har sin inom EG och dess administration,motor
så följer just i dynamiskt perspektiv inflytandeproblemett för EFTA-ett
sidan torde komma änsom attmer reagera agera.

Problemet utvecklingen inomaccentueras forskningatt ochav t.ex.
högteknologi, denär dynamiska vad gäller regelutvecklingmest ochsom
samarbete, inte lika central iär EES-avtalet de fyra frihetema och densom
inre marknaden. Risken finns EG på detta område drar ifrånatt och att
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fri-betydelse påi sättoch förlorarurholkaspå siktavtalet somsamma
delbegränsadmycketrelativt täckerhandelsavtalet i dag avsett meren

1973.tilldet komsamarbetetochtransaktionerna än när
bedömning vadinflytandefrågan äniUtredningen exem-gör annanen

Utredningenexpertbilagan.ii sinpelvis Sten Johansson gör uppsats ser
reellagäller deförsiktigare vaddynamisk ochregelutvecklingen ärmer

initiera regler, änintressensvenskaför attmöjligheterna att snarareagera
reagera

särskiltsocialpolitiken nämnsochmiljö-gällerDetta avsom
ochforskningpolitikområdecentralanämndaocksåJohansson, ovanmen

utredningenSten Johansson,skillnad från ettTillhögteknologi. pro-ser
omfattarinteEES-avtaletieffektivitetssynpunktsakpolitiskblem attur
betydel-den reellabetonaså starktvill inte hellerochjordbruksprodukter

handelspolitiken.omfattarinteformelltEES-avtalet settattsen av
problemdetbeträffarjordbrukspolitiken storaVad den svenska synes

motsättningarökandesig i debattentydligare avtecknarallt omvarasom
mellanHistoriskt harproducenter.ochkonsumenterprisnivån mellan

bakgrundminstintesolidaritet,betydande motutvecklatsdessa engrupper
definierades avspärr-krigets dagarkalla ettunder detvad somsomav

mindremedjordbrukekologisktkravenallt högreningshot. De ett mer
odlings-och bevaratbekämpningsmedelochkonstgödselanvändning av

sannoliktlösningsramsvenskisoleradiskullelandskapsbildeniinslag en
och konsumenter.producenterspänningarna mellanöka

jordbruksområ-påproblemlösningi sakpolitiskdeltagandesvensktEtt
spänningarnaminskaförutsättningarskapaskulleEG:s attdet inom ram

jord-svenskaDelslegitimitetsproblemen. attpotentiellaoch de genom
mil-frånprodukterdyraremarknad, däri ettdelskullebrukare störreen

huvudsakli-påavsättningfinna änskulle kunnajordbruk lättarejövänligt
EG:spåverkamöjligheternamarknad. Dels attinhemsk genomgen en

föreuropeiska reglerGenommiljövänlig riktning.jordbrukspolitik i en
prisskillnadermotsvarandeintejordbruksproduktion skullemiljövänligare

lösnings-svenskisoleradiomvärldenSverige ochmellanuppstå som en
faktiska förutsätt-ställning till desjälvfallet inteUtredningen tarram.

jordbrukspolitik. IEG:somläggningför sådanningarna samman-aven
legi-ochinflytandemellansambandetunderstrykas,skall dockhanget att

vadaktiv ochtill görtilltro ärhandlartimitet ofta att manmanommer
har.inflytandefaktisktvilketkan än man

lik-efterlevnadkontrollochövervakningEES-avtaletsgällerdetNär av
inomvarvidtvåpelarsystem,s.k.tillämpastvistlösning ettsom

beslutsfattandeförskapatsinstitutioner gemensamtEFTA-pelaren nya
finnspelamaMellanEFTA-ländema.deltagandebland de gemensamma

pelareninom denSåvälbeslutsfattande.förinstitutioner egnagemensamt
tala medEFTA-ländemaåläggspelama attmellani arrangemangensom
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vilket på inte innebärröst någotsätt problem inflytandesyn-etten ur
punkt, eftersom stadgandet innebär för varje enskiltvetorätt EFTA-land.

När det gäller de k politikområdenaangränsande har EFTA-ländemas
möjlighet deltaga i beredningsarbetet i kommitteemaatt med experter,

inte i omröstningarna. Deltagandet i kommittéer inom dessamen angrän-
sande politikområden dock inte så mycket regelskapande ochavser stora
politiska beslut praktisk omsättning redan fattade beslut ochsom av re-
sursföndelning beviljade medel.av

Sammanfattningsvis utredningen EES-avtaletatt ävenanser om man-
bortser från omfattningen sakfrågoratt begränsad vidär EU-änav ettmer
medlemskap på sikt inte tillräckligt instrument förär tillgodoseett att-

inflytandedet i lösningen de problem måste hante-av gemensamma som
ras.

Frihandelsavtalen

Frihandelsavtalen har demokratisynpunkt också problematiskaur mer
samband mellan demokrati, sakpolitisk effektivitet faktiskoch suveränitet

EES. Dagensän demokiatiproblem ihar hög grad med styrbarheten av na-
tionella ekonomier Oavsett på vilken nivågöra. styrningatt sker och
sakpolitisk problemlösningskapacitet finns måste varje ekonomisk ord-
ning omgärdas politiskt skapade regler. Mycket demokratisk legiti-av av
mering politisk debatt hur dessa regler skall och igenereras ur utom se
vad mån de skall ändras, bevaras, nyskapas eller avskaffas. Som följden

ekonomins globalisering och transnationalisering har mycket denav av
debatten tvingats i europeisköver EG bara frågaären ram. en om
marknadsexpansion också regler för marknaden.utan I den debattenom
och dess politiska spänningar kring regelskapandet uppstår tilltro till möj-
lighetema påverka och ekonomiskaatt Från sådan till-styra processer. en

finns direkt samband tilltro demokratiskett legitimitet. Den nationella
debattramen har förlorat i sakpolitisk effektivitet och därmed i trovärdig-
het. Den europeiska integrationsnivån har med Alan S Milwards ord eta-
blerats för rädda nationalstatens politiska legitimitetatt och också lyckats

därmedväl
Frihandelsavtalen omfattar endast jordbruksprodukter ochutomvaror

berör inte den utveckling internationalisering den politiskamot av pro-
blemlösningen och indragandet allt fler sakområden i intematio-dennaav
naliserade problemlösning sedan början 1970-ägt talet. Densom rum av
faktiska suveräniteten därför låg den lågaär sakpolitiska effektivi-genom

med bara frihandelsavtalen vilketteten grund, på sikt torde kommasom
återverka på den demokratiska styrformenatt och politiskaden legitimite-

ten.
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Sett i varjefrån suveränitetssynpunkt måste dock den styrka somren
enskilt suveräni-fall kan upprätthållas för varje avtalspart mått påettvara

framhållits,den faktiska suveräniteten måsteteten, sotn nyss anses som
låg medan formella naturligtvis fullt kan upprätthållas.den

sammanfattningsvis bedömningen frihandelsav-Utredningen dengör att
haftliksom till sådana inte utifrån synpunkter vital påbyggnad deär, att

beakta, realistiska alternativ till medlemskap.ett

dtermlivEt globalt

trovärdiga institutioner för globalt alternativDet svårt någraär ettatt se
demokratiska legitimitetssynpunkter. räcker intetill EU FN attgenomur

freds- säkerhetspolitiska frågoma.organisationen begränsad till de ochär
Sovjetväldets sönderfall fått ökad betydelseVisserligen har FN efter en

utanför freds- säkerhetspoli-och handlingsförrnåga, knappast de ochmen
frågorna.tiska

områden i handelspo-GATT sig sakpolitiska takt medhar rört mot nya
framhållits i avsnittet inte svårig-litikens utveckling, 5.1 utanmen som

Starka spänningar mellan nord och syd och mellan andra länder-heter.
inom organisationen. starkaste uttrycket hit-kombinationer tydliga Detär

nyligenförhandlingarna itills för spänningar de mycket dendessa är sega
be-GAIT-rundan. förhandlingsmåletavslutade s.k. Just att var engenom

till områden detta skapade såexpansion regelverket ochtydande attnyaav
omfattande ytterligaresvårt särskiltsvårigheter detär attstora ex-se en

nittiotalet.pansion inom överskådlig tid, dvs.
mål utvecklaemellertid viktigt och angelägetDet måste ett attvara

spänningarna mellanGAIT, inte minst för minskasamarbetet inom att
vilka finns just han-USA och pånord och syd och mellan EU, Japan,

för-spänningar i triaden EU-USA-J kandelspolitikens område. Dessa apan
hotbilder"vi"-"de"-avgränsningar ochkortsiktigt förstärktavisso genom

delegitimitetsgivande i och triadens hörn,verka politiskt ettvart menav
lcatastrofala.bli långsiktigt svåra ellerdemokratiska konsekvenserna kan

framtidöverskådligOm alltså GAII&#39; för närvarande och underoch FN
kapacitetsakpolitisksvåra alternativ till vad gällerreella EUär att se som

lång-därför likväl viktigt söka utveckla demför problemlösning detär att
meningenproblemlösning. i den desiktigt instrument för Men ärsom

till på lång sikt EUalternativ EUknappast utanatt vore enensse som
Nordensådan strategi analogt med vad gällerdel resonemangetsomav en

vis å vis EU.
problematiskt.EES minstalternativ diskuterasAv de varasotn synes

riktningutveckla iSamarbetet inom GAII&#39;och FN angelägetär motatt
svårtkapacitet för problemlösning, detökad sakpolitisk är att ettsemen

till lång sikt.sådant mål realiserat på lång mycketänannat
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demokratinochSuveräniteten6
del-svensktförformerolikavid

inte-europeiskai dentagande
grationen

allde-Sverige,sådannationalstatmodernutgångspunktVår somär att en
integrationsprocess,europeiskai dagensdeltagandeförformles oavsett

demokrati.suveränitet ochi frågabådeproblemupplever om
påminnaföranlåtnakäntpå gånggångbetänkandeiVi har detta oss

decenniernaunder desuveränitetfaktisk senastekallaskandetatt somom
reellaenskilda rö-nationalstater. Den statensvåragälleri vadinskränkts

sina begräns-haftalltidsjälvfallethandlingsutrymme,ochrelse- som
särskilt gällerAlldelesinskränkts.ytterligaresålunda avsevärtharningar,

rörelsein-Sverige. Dennanationalstaterutlandsberoendesmådetta som
ekonomiskapå detenbart, skettinteframför allt, om-skränlcning har men

pågår.internationaliseringföljd deni sinoch den sområdet är tur aven
dramatisktöverhuvudharvarandratillbundenhetenskildaDe staternas

miljöförstöringdendrabbadeolika grad,iock avalla,ökat. De avär om
samtid.vårpräglarolikaocholika slag ursprung somav

detsamtidigt betonaanledning för attfunnitsinte atthittillsharDet oss
deundernationalstatervårpräglatstatsskick se-typdemokratiska avsom

dockmåste tyvärrSåsvårigheter.inregistreratocksådecennierna nyanaste
mångapolitiker harsinaförförtroendeMedborgarnasfallet. avvaraanses

tilltroockså derasliksomminskat,dömaundersökningarvetenskapliga att
samhällspro-pålösningarlevereraförmågapolitiska atttill det systemets

gällervästvärlden, äveniallmänopinionsutveckling, ärblem. Denna som
konstitutionalismbådetraditionosedvanligt långamed dessSverige av

sittpåSituationen sättstyrelsen. ärpolitiskai dendeltagandefolkligtoch
ivunnitstatsskick staterterrängdemokratiskasamtidigtparadoxal: som

kringjustdebattintensifieradharstyrdaauktoritårtvarittidigare ensom
världen.deli våruppståttproblemstyrelseskicketsdemokratiska avdet

förut-dubbelhet ärklassiskadeniliggerupprinnelse ensomDebattens
effektivitet ibådeexisteramåstedetdemokrati:vitalför attsättning en

besluts-i dettamedborgarnadelaktighet hoskänslabeslutsfattande och av
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fattande. Denna balans har försämrats. Medborgare itycks många länder
känna besvikelse förrstörre inför det politiskaän förmågasystemets att
leverera beslut deras önskemål, samtidigtmotsvarar de ocksåsom som

förr markerar missnöjeän med sina möjligheter påverka be-mer attegna
sluten. De problem sköljer våra samhällen iöver allt högreär gradsom

internationell, ofta global karaktär, samtidigt de politiska institu-av som
tioner förutsätts hantera dem i mycket fortfarande endast har be-som en
gränsad nationell bas.

Det finns samband mellan nationalstaters minskningett i faktisk suve-
ränitet och dessa föruttryck besvikelse huröver demokratiskastaternas
styrelseskick fungerar. Regeringars och parlaments möjligheter fattaatt
beslut medborgarnas förväntningarmotsvarar uppvisa sakpoli-som att-
tisk effektivitet har helt enkelt försvårats den internationaliseringav-

pågår. Men naturligtvis bottnar den demokratikritik avhörs isom som nu
många länder vår också i mängd faktorerandra justtyp minsk-änav en
ningen i faktisk suveränitet. Det ligger dock inte i vår utrednings uppgift

fördjupa i den diskussionen.att oss

6.1 Suveräniteten

tämligenDet lätt uttala sigär konsekvenserna för Sverigesatt suverä-om
nitet olika former för svenskt deltagande i den europeiska integratio-av

Ett medlemskap i EU kommer uppenbart innebära minskningattnen. en
Sveriges formella suveränitet. Det följd hela konstruktionen.ärav en av

vissaInom politikområden kommer fatta beslut, blir bin-rätten att som
dande för Sverige, överföras från den svenska riksdagen tillatt gemen-

på EU-nivå. Den frågacentrala bör ställas ochsamma organ som som
också detta betänkande, denna förlust i formellgenomsyrat är suverä-om
nitet kan komma kompenseras "återvinning" respektive för-att av en
stärkning faktisk suveränitet.av

Vår bedömning sådan kompensationär kommer inträffa.att atten
Sverige kommer sina företrädare i olika EU-institutioner sålundagenom

direkt och uttryckligen medverka iatt utformningen regler inteav som
bara vi har följa alla andra EU-länder, liksomatt även länderutan harsom
EES-liknande avtal med EU. Man kan inomdet vissa bestämdasäga att
politikområden uppstår pooling suveräniteter ien av en gemensam su-
veränitet, i syfte åstadkomma problemlösning. Den iatt en gemensam ger
sig förutsättningar för beslutsfattande till sina verkningar kan bliett som
effektivare den fortsättningsvisän legat utspridd på många nationalsta-om

Det geografiska områdeter. svenska företrädare uppkomstensom genom
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blirpåverkasuveränitet kommer störreavsevärtdenna attgemensammaav
förut haft inflytandebeslutsfattaresvenska över.vadän

bliri realitetenSveriges inflytandefarhågor föruttrycktsharDet att av
sig på dennagrundarde beslutslagmycket begränsat över gemen-som

jämförelsevis li-viNaturligtvissuveränitet. kommer utgöraatt ensamma
justpåminnagångviktigtDärför deti EU. attännuär attten stat omen

insti-denförutsättningar, sådansärskilt godavår storlek harstater somav
utvecklingenpåverkai EU,för närvarandestrukturentutionella attutser

organisationen.inom
EGbeslutsfattande inomfarhågor för dethar vidare uttrycktsDet att

bådesuveränitet kommerpå dennabygger att succes-gemensammasom
detsammanhangkaraktär. I dettadetaljerad ärfå alltmersivt svälla och en

subsidiaritetsprincipenunderstryka viktengångangeläget ännuatt aven
ambitionuttaladklarti betänkande. Enbetydelse dettatillmätts storsom

just tillbeslutsfattandebegränsaEGinom dagens gemensamtär ettatt
iellertill sin karaktär,transnationellaframstårområden somsomsom

nationell ellerpåbehandlastillfredsställande kanövrigt inte på sätt re-ett
enligt dengemenskapenskallrättsakternivå.gional När övervägs ny-nya

må-månoch i denendastRomfördragetartikel 3binförda somomagera
uppnåsutsträckning kani tillräckligåtgärden inteplaneradeför denlen av

omfatt-planerade åtgärdensdendärför, på grundochmedlemsstaterna av
Subsidiaritets-gemenskapen.uppnåskanverkningar, bättrening eller av

på områden därinte tillämpasframhållits,tidigareskall,principen som
emellertid avståttharMedlemsstaternaexklusiv kompetens.EG har s.k.

gemenskapskompetens-exklusivasådanafast och räknafrån läggaatt upp
utformningen Europa-förprincip harEG idär ett ensamt avansvarer,

tilldeladeprincipenEGinomtillämpas allmäntställetpolitiken. I om
regel ochnationell kompetensinnebär ärvilkenkompetenser, att gemen-

EGframhållaväsentligtocksåundantag. Det attskapskompetens är att
flertalet depå detbeslutskompetensdelarmedlemsstaterna storaoch av

samtliga dessaPågemenskapssamarbetet.områden berörs om-avsom
medi arbetetinstitutionerna rätts-skall de t.ex.råden nyagemensamma

subsidiaritetsprincipen.beaktatillämpa ochregelmässigtakter
formellalandetskommermedlem EUSverige inteläge där ärI ett av

spelarförbli oförändrad. Detminskasjälvfallet intesuveränitet utanatt
förinomfortsättningsvis verkarvi ettinte någon rollhärvidlag ramenom

detframstårförfrihandelsavtal. DetolikaEES-avtal eller somosssom
för-falli dessakanframgått. Detindirekthar redanframhållacentrala att

Sverigesuveränitet.faktiskai vårinskränkningytterligareskeväntas en
fåEU,medlemmar rättaattalldelessålunda,kommer avvoreomsom

före-beslut kommerdessaEU-nivå. Menpåserie beslutsig efter tagnaen
påverkaSverige inte kunna nämnvärt.förträdare att
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6.2 Demokratin: situationen i Sverige

Sveriges demokratiska statsskick kommer naturligtvis påverkas denatt av
form relation vi framdeles kommer få till denav europeiska inte-som att
grationsprocessen. Ett EES -avtal, liksom blott och bart olika frihandels-
avtal, kommer i och för sig lämna detta statsskick formelltatt oför-sett
ändrat. De deltar i detta statsskicks beslutsprocesser fårsom dock som

uppleva effektivitetensagt fattadeatt beslut minskar. Ett EU-medlem-av
skap däremot får serie uppenbara konsekvenser både formellaen och-faktiska för vårt demokratiska statsskicks framtida utformning.-
Balansiäkningen mellan vinster och förluster härvidlagär svårare göraatt

det gäller vinsterän när och förluster i suveiänitetshänseende.
självfallenEn och uppenbar demokrativinst Sverige blir medlemom

ligger dock i den gemenskap landetatt blir del kan kommasom attav
fatta beslut till sina verkningar blir effektivare desom natio-än som en
nalstat, så intemationaliserad Åtgärdervärlden blivit, har svårtsom att ta.
kan vidtas, inom ekonomi ocht.ex. miljö, stärker den sakpolitiskasom
effektivitet förutsättningär för fortsatt tilltro till demokratisktsom en ett

Och dessa åtgärder har Sverigesystem. sina företrädare varit medgenom
utforma.attom

Det svåra uttala sig i demokratiperspektivatt ett anknyter tillom en-
skildas och möjligheter delta i beslutsprocesseratt berörgruppers som
dem själva. Ett svenskt EU-medlemskap får framför allt konsekvenser för
beslutsprocessema inom de politikområden där överlåtelse beslutsbefo-av
genheter skett, i någon mån också inom politiken generellt. Demen
långsiktiga konsekvenserna får vidare något olika karaktär beroende på den
riktning EU organisation kommer vilken riktningsom som att ta,
Sverige EU-medlem kan påverka:som

EU kan tillbaka framförochta ett allt, såsom isteg börjans.a.s.- av
sin historia, få prägel förvaltningsunion, där dess tekniska effek-av
tivitet och betydelse för medborgerlig frihet grunden förär dess
politiska stöd.

EU kan fortsätta såsom idag i huvudsak ha karaktäratt- ett stats-av
förbund där det demokratisk synpunkt centrala just blir hur för-ur
slag medlemsstaterna för fram förankrats i det landet.som egna

EU kan framdeles utvecklas i federativ riktning och det blir- ur
demokratisk synpunkt allt viktigare hur beslutsprocessema i EU

sådan utformas.som
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svårtfärdriktningen inom EU okänd, detEftersom fortsattaden är är att
idemokratiförluster med utgångspunkt EU:sdemokrativinster ochvärdera

därför i det följande utgåframtida utformning. Utredningen har valt att
härav sökai form och bakgrundfrån EU dess nuvarande att mot samman-

möjligheten för medbor-det gällerfatta möjliga förluster och vinster när
i olikavid medlemskap i EU deltai Sverige svensktoch attgruppergare

beslutsprocesser.
in-för svensk demokrati kommer gälla densjälvfallen förändringEn att

riksdag.samspelet mellan regering och Enstitutionella utformningen av
försvagas i denriksdagens ställning kommervanlig föreställning är attatt
och Bryssel vidmeningen beslutsbefogenheter överlåts EUsvenskaatt

riksdagens ställning kommersvenskt EU-medlemskap. Det är sant attett
maktför-förändras, det sker främst det ägerattatt engenom rummen

lagstiftningsarbete mellan med-skjutning från riksdagen till samordnatett
förskjutningregeringskanslier. kan tala tänkbarlemsstaternas Man om en

politikområden.från parlamentarism till kabinettspolitik inom aktuella
regering skalldock viktigt finna former för hur riksdag ochDet är att nya

isamspela EU-sarnmanhang.
möjliggörviktigaste motstrategin blir etableraDen att ett organ som

ställningstagandeninför svenskaför riksdagen samråda med regeringenatt
mångfaldparlamentariker,Därtill svenskai Bryssel. kan avgenom en

bli i olikaförutsättas indragnautvecklas inom EU:skontakter ram,som
Slutligeninflytandemöjligheter.indirektaeuropeiska nätverk demsom ger

poli-inflytande inom deförväntas "återvinna" visstriksdagen ocksåkan
EG i stigandeöverlåtits,tikområden beslutanderättdär ut-attgenom

i för utfärdadirektiv ramkaraktär ställetsträckning övergår till attatt ge av
direktiv förordningar.detaljerade eller

ideltagande besluts-förändring i medborgares ochEn gruppersannan
följd EU-medlemskap gäller Dettai Sverige tempot.avprocesser som

islutgiltiga fattas Bryssel,där de besluteni de beslutsprocesser,kommer
införjämförelse vad skerförmodligen drivas i medatt sven-som nuupp

form offentligaförberedelsearbete iriksdagsbeslut. Vårt klassiskaska av
ihop på deutredningar remissförfarande kan alltså kommaoch trängasatt
olika slagöverlåtits.politikområden beslutandekompetens Intressendär av

arbetsformer ii hittills tillämpadesig hördakan därmed få svårare göraatt
liggerförlusteri Stockholm.förberedelsearbete pågår Dedet somsom

offent-förmodligen denDels kommerhäri kan i någon mån kompenseras.
fattas i Bryssel,slutgiltigt skallSverige, inför beslutliga debatten i som
beslut skallsamtidigt berörda demånga länder äratt att somavgynnas av

återvinnaför olika slagfinns rika möjligheterDels att etttas. grupper av
lobbyverk-förlora hemmavid stegradtyckt siginflytande de genomsom

i Bryssel.samhet
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ienskildas deltagandeförändring betydelse för ochEn tredje gruppersav
sammanhängerSverige, vi blir medlemmar EU,beslutsprocesser i om av
får karaktärhittills uppfattats inrikespolitiskamed frågoratt avsom som

uppstå förInrikespolitiken utrikespolitiseras. Risk kan"utrikespolitik".
präglatsmått sekretess kommerstörre attatt ett somomge processerav
sarnför-imotvikt till sådan utveckling ligger denöppenhet En enav

förvarit utmärkande svenskförhandlingsuaditionstånds- och längesom
åsiktsgrupperingar regel-olika intressen ochpolitisk på såkultur sätt att

motviktsjälvfallentill ochi förberedelser beslut. Enbundet dras annan
ivi, det gällersekretesstryck ligger itill ökat närattett processen

offentlighetsprin-fast vid våra traditionella svenskaSverige, starkt håller
princi-för sådanavi i EU arbetarciper också medlemmar attattsamt som

europeiska gemenskapen.inom denskall gälla störreper
deltagande iochförändring betydelse för enskildasfjärdeEn gruppersav

iEU-medlemskap ligger denanknytning tillmedbeslutsprocesser ett
EG-i sista handrättsligt ochprägladeökade betydelse resonemangsom

Juristers infly-utformning.får för politikens konkretautslagdomstolens
viktockså denSamtidigt innebärpolitiken ökar helt enkelt.tande över

enskilda medborgarnasinom Gemenskapema deEG-rätten erhållit attsom
får i sinförstärkts.olika påtagligt Deträttighetsskydd inom områden tur

fasta rättsligademokrativinst. Härtilluppfattas kommer att ramarsom en
mindre länderföredra förtvistelösning allmäntjudicielloch är sett att som
förhandlingar.tvistelösning politiskt prägladeframförSverige genom

enkeltEU, kan heltförändring, vi blir medlemmarfemteEn avom
beslutsfattandedistans till detrespektiveenskilda medborgares närhetgälla

roll. Upplevelsenfår framträdandeoch där EUberör dem själva avensom
Sverigeföreträderblir flera; deförstärkas. Beslutsnivåemadistans kan som

vadframståbeslutsfattande kommaeuropeiskt kan ännu äni attett mera
fram-förpå språkkunskaperelit; kravetpolitiker brukar göra som en

sighuvud kunnabehovetgångsrik politisk verksamhet ökar; röraöveratt
underkänslor,blir Dessainternationell miljöoch verka i större. somen

iintegrationsprocessen Europa,tilltagit alldelesår tycks ha oavsettsenare
fattas påi Sverige bör kunnaolika Fler beslutmotverkas påkan sätt. re-

språk-förtroendemänsnivå. Politikers och andragional kommunaloch
blir medlemSverigesamtidigt svenskakunskaper förbättras omsom -

vilket inte gällerspråk,ställning officielltförväntasEU kan somav -
ocksåfårEES. Medborgamainternationellt samarbete iinom t.ex. -

deval deltaytterligareEUvi blir medlemmar vartattettavom -
inte hellerEuropaparlamentet. Detåterkommande valen till ärfemte år

kommermed Danmark,medlemmar i likhetosannolikt vi attatt som
godkännandetill direktieventuella dennahänskjuta etapper processnya

ytterligareblirfolkomröstning. Det sätt attmedborgarna ettgenomav
beslutsfattandeiutanförskapkänslaeventuellaminska medborgares ettav

Europanivå.slutgiltigt skall skesom
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sjätteEn förändring, slutligen, Sverige blir medlem gällerEUom av
åsiktsbildningen. för sig förväntasIdékonkurrensen kan i och öka men
samtidigt saknas de nödvändiga kommunikationskanalema i formännu av
exempelvis europeiska medier god spridning hela kontinentenmed över

med för politisk kulturell debatt nationsgränsema.och och överutrymme
attvinning för demokratin ligger dock i idéer iden svenska och kravEn

erfarenheternavår samhällsdebatt kommer brytas och tankemön-att mot
i europeiska finns småningom möjlighet tillgrannländer. I dettastren en

europeisk åsiktsbildning, åtminstone i vissa politiska frågorstoraen -
miljöförstöringen. På sikt alltsåmassarbetslösheten och kan dent.ex.

politiken i högresvenska tänkas ändra karaktär och grad upptas av euro-
fårkonsekvensen de politiska motsättningarnapeiska problem, med att

skiljelinjer inom olika politikområ-väsentliga inslag transnationellaav
självfallen förutsättning för sådan utvecklingEn dock detden. är atten

fram europeisk offentlighet, det skapas olika europeiskaväxer atten
kritik formuleras hinder nations-"åsiktstorg" där idéer och kan utan av

början på sådanEuropaparlamentet kangränser. vägen mot enses som en
europeisk offentlighet.

balansräkning mellan förluster och vinsterDet skallär, när görasen ur
angeläget intedemokratisynpunkt svenskt EU-medlemskap,ett attav en-

för-förändringar också understryka detdast uppmärksamma attutan som
härvidlag själva mång-blir oförändrat. viktigaste framhållaDet äratt att

i demokrati inte förväntas bli påverkad i sina huvud-falden svensk kan
framtid, liksom kommer sålunda vår omfattande kommu-Idrag. en nu,

bestå centrala arbetsmarknadsorga-nala självstyrelse alldeles våraatt som
liksom våranisationers förhandla direkt med varandra ocksårätt att cen-

tämligen fristående från politiskaämbetsverks möjligheter verkatrala att
vilken osjälv-viktigt undantag Riksbanken, fårintressen. Ett är meren

genomförs med valutaständig ställning och EMUnär en gemensamom
enligt i Maastrichtfördraget.och europeisk centralbank planen

emellertid frågan huruvida det finnsUtredningen konstaterar auto-att en
föremål för olika tolkningar i fleramatik vid genomförandet EMU ärav

imedlemsstaterna EU.av
traditionellt drag i svenskslutligen inte heller uteslutetDet är att ett

kanpolitik decennierna något kommaunder de tonats attsenaste nersom
traditiongäller denåter förstärkas följd EU-medlemskap. Detettsom av

åsiktsgrupperingarförhandlingar intressen redan be-mellan och somav
samförståndi sin bidrog till hög grad ioch längerörts tur en avsom

decenniernasvensk politik. Tonen i svensk politik har under de senaste
majoriteter riks-blivit förr; förmågan bakomgällare skapaän störreatt

dagsbeslut minskat. kan, Sverige medlem EU medhar Det som avom
i Bryssel, ofta framståkraft försvara svenska synpunkterskall kunna som

brett förankrade mandatangeläget för de svenska harepresentantema att
sitt enkelt för-medlemskap i kan på helthemmavid. Ett svenskt EU sätt
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samförstånd i Sverige inomfram politiskttvinga måttstörreväntas ett av
politiska tält där kompetens intepolitikområden. detaktuella Inom stora

partipolitiskaöverlåtits till påverkas detEU knappasthar mönstret.

situationen inom EU6.3 Demokratin:

blirdemokratiproblemen vi medlemmarperspektiv påEtt annat om av
till stånd inom denpå vilket besluten generellt kommergäller detEU sätt

organisation EU beslutsstruktur harinternationella Dessunika är. ut-som
i sig såväl för-i betänkande. Den förenar dragförligt dettapresenterats av

förbundsstat.statsförbundvaltningsunion, som
gång EUangelägeti detta sammanhang ännuDet attär att en upprepa

med-demokratisk legitimitet i så måtte alla desssjälvfallenäger somen
dennai sin bestämt sig för etablerademokratierlemsstater år atttursom

demokratierinte kan klassificerassamarbete. Länder ärform somsomav
överhuvud EGberättigade medlemmar EU. harheller att genomvara av

stabiliserande förefterkrigstiden demokratisktunder verkatsin existens
fått sina demokratiskadetta århundradeländer tidigare underflera sesom

styrelseskick kastade ända.över
EG:spåminnai sammanhangför angelägna dettaDet är attatt omoss

föremål fördecennierna samtidigt varitunder debeslutsstrukurr senaste en
just utifrån demokratisynpunkter.så intensiv debattnog

rådande beslutsstruktur, har gälltdemokratikritik, riktadEn mottyp av
för fattade beslut.inom utkrävasvårigheterna EU:satt ansvarram

minst riktats kommissionen ochinteHärvidlag har uppmärksamheten
renodling kom-både påställning. Krav hardess starka störrerests aven

möjligheter utkrävaexekutiv på bättremissionens roll och att ansvarsom
ytterligare utvecklaförts framfögderi. Dels har tankarför dess attom

därigenom utvecklakommissionen i parlamentet ochförankringen ettav
diskuteratsuppslagparlamentariskt dels, sällan, har attsystem, men mera

kommissionsledamöter och där-i medlemsländernadirektvalanordna av
presidentielltliknarvrida utvecklingen någotmed ett system.mot som

sig på parla-demokratikritik har riktat inbesläktadochEn näraannan
ställning har bedömtsställning i nuvarandeDesssystemet.mentets vara

potentiellt uppfattas ha demokra-samtidigt parlamentetför storsomsvag
väljsiendalegitimitet just det dettisk är systemetatt organ somgenom

förstärkning parlamentetsmedlemsländernas medborgare. Endirekt avav
önskemålför Maastrichtfördragetinomhar skettbefogenheter menramen

förstärkning framförts.ytterligare harpåoch krav
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tredje kritik, slutligen, har riktat sig bristEn den påtyp öppen-av
uppfattats prägla beslutsprocessema inom EU-systemet.het Undersom

1993 betydelsefullår har utveckling inom EG påloppet ägtenav rum
ökad öppenhet. Den 6 december 1993 rådet reglerväg mot antogen nya

offentliggörande hur medlemsländerna vid rådsmötena. Vidröstatom av
rådsmötet den 6 december rådet också vissa principiella reglerantog om

tillgång till handlingar hos rådet kommissionen.allmänhetens och Den
principengrundläggande allmänheten skall ha möjliga till-är störstaatt

till handlingar finns rådet kommissionen.gång de hos ochsom
Handlingar skall dock inte lämnas skulle skada vissa angivnadettaut om

vilka i i 2intressen, de sekretessgrunderstort sett motsvarar som anges
TF.kap.

kritik utifrån demokratiaspekter riktats EU:s be-Den typ motav som
i någon mån varit för-slutsstruktur har sammankopplad medsom synes

i sin befordrar federal utveckling. framförslag Det gäller allttursom en
på kommissionen utvidg-kraven klarare ansvarsutkrävande och påav en

funktioner. frånning parlamentets En sådan utveckling i riktning bortav
i sin till mindrestatsförbund skulle med nödvändighet ledadrag tur attav

förankrings- förberedelsearbetebetydelse kommer det ochatt ges som nu
i olika inför EG-beslut. så-sker medlemsstater I dagens läge det dock,är

aspekt demokratiproblemen framstårredan betonats, dennasom av som
Sverigedet väsentliga diskutera. Det kan däremot mycket väl,attsom om

finnas uppfattningarblir medlem i EU, komma olika hos denatt omoss
organisationens: antingen hålla fast vidfärdriktning skall dagensvarasom

just organisationenkonfederala struktur eller utvecklanärmast mot ett
liksom iuttalat federalt Vi kan helt enkelt i Sverige, skettsystem.mera

konfliktdimension i vårtmedlemsländer, få uppkomstenflera se av ny
konfederalister federalister.politiska den mellan ochsystem:

Sammanfattande slutsatser6.4

suveränitets-sammanfattande bedömning ochåterstår göraDet att aven
olika former för deltagande i dendemokratikonsekvenser svenskt euro-av

bedömning förut-ligger i sakens dennaintegrationen. Detpeiska natur att
värderingar också måste grundas påsakpolitiska och denrad attsätter en

faktorer.många osäkra
förhålla sig så faktiskaEES-avtal torde det denVid enbart attett suve- .

blir ivid EU-medlemskap. Visserligen dettaräniteten blir änsämre ett
fårinflytande EFTA-ländema i praktikenmån beroende hurviss stortav

fallsådant indirekt inflytande kan ipå EG:s beslutsfattande, vartettmen
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ojämförligt mindre det inflytande Sverige fåkan full-änanses som som
värdig medlem i ViEU. vissa frågor i slutskede ivet t.ex. avgörsatt ett
rådet, där länder kan få gehör på del till prisetpunkter accepterandeen av

andra. Allmänt vill utredningen framhålla den försvagningsett attav av
faktiskaden suveräniteten inträder Sverige inte får medverka i be-som om

slutsprocessen inom EU kan förväntas bli betydande och i många hän-
seenden besvärande för Sverige.

Situationen blir delvis slag EFI A-statemas relationer tillannatav om
EU regleras EG-frihandelsavtal. Hur stark Sveriges position i sådantettav
avtal skulle kunna naturligtvisberor bl.a. på huruvida flera in-partervara
går eller det frågaendast bilaterala EG.avtal med harär Vemom om

den starkaste rimligtDet dockstörst ärnytta, ärparten etc. sägaattvem
fråga formell suveränitet ställningen iatt sett är part ettsom en om som

traditionellt frihandelsavtal starkare i EES-avtal.än pan ettsom
Det svårare sammanfattande värdera konsekvenserna för vår demo-är att

krati olika former för svenskt deltagande i den europeiska integratio-av
Vid frihandelsavtalbåde EES-avtaloch kommer vårt demokra-ett ettnen.

tiska statsskick formellt lämnas oförändrat. Det bör dock betonasatt att
vid EES-avtal uppstår betydande risker för utrikespolitiskaden stä-ett att

med dess traditionella diplomatiska former och sekretess kan kommaren
expandera på inrikespolitikens bekostnad; svenska medborgares möj-att

ligheter prägla och utkräva för politikden bestämsatt att ansvar som av
EES-avtalet kan därmed förväntas minska. Vid EU-medlemskap kom-ett

däremot vårt statsskick påverkas på olika Samtidigt blir det isätt.attmer
detta läge lättare vid EES-avtal låta våra traditionella inrikespoli-än ett att
tiska former bestå med öppenhet folkligtoch deltagande. Framför allt
kommer medborgarna via sina i denna situation störrerepresentanter att
möjligheter påverka politiken vi väljer vid blott ochänatt stannaattom
bart EES-avtal.ett

Det avgörande valet står mellan, å sidan, bibehållen formell suverä-ena
nitet och oförändrade demokratiformer till priset kontinuerligav en ur-
holkning våra faktiska möjligheter själva fatta ibeslut mångaattav cen-
trala frågor å sidan,och, andra förstärkt faktisk suveränitet deltaattgenom
i EU:s beslutsprocesser i frågor föreningdessa i med försvagadmen en
formell suveränitet förändradeoch demokratiska villkor.
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:20

Utredning konsekvenserna för Sverige i frågaom
överlåtelse beslutsbefogenheter och tillämp-om av

ning den s.k. närhetsprincipen vid olika formerav
för deltagande i den västeuropeiska integrationen

Dir. 1993:20

Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-04

Statsrådet Dinkelspiel anför.

Mit förslag

föreslårJag kommitté tillkallas med uppdragatt belysa delsnärmareen att
de praktiska konsekvenserna för Sverige i fråga överlåtelse besluts-om av
befogenheter, tillämpningendels subsidiaritetsprincipen, den s.k. när-av
hetsprincipen, vid medlemskap i EG/EU konsekvenserna iett dessasamt
hänseenden stå utanför sådant samarbete.att ettav

Bakgnmd

Mellanstatligt samarbete innebär tillsammans söker lösaatt stater gemen-
problem. Det kan hävdas varje internationell överenskommelseattsamma
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inskränkningmindre mån innebäri ellerdärvid in gås större avensom
till godoallaför resultat kommerbestämmanderätt attstats somegenen

överlåta be-formelltYtterligareåstadkommas.skall kunna ärsteg attett
organisation.mellanfolkligtillslutsbefogenheter en

vissaomfattning påi vidmellanstatligt samarbeteEG innebär både
områden. Ipå andraöverlåtelse beslutanderättoch stor ut-områden av

inomskall rådareglerEG på tankensträckning bygger att gemensamma
EG:sfattas i första handreglerGemenskapen. Beslut avgemensammaom

resultatetBeslutenverkarministerråd, där medlemsländerna ärgemensamt.
iförberedande arbeteinbegriperlång bredningsprocess ett stonsomav en

medlemslän-för bl.a.kommittéer fora, medantal och andra representanter
år fåtthar underintresseorganisationer. EG:s parlamentochderna senare

iökad kompetens beslytsprocessen.
såledestill EG avstårområde överlåtsbeslutanderätten ettNär ett

medlemsland deltarEttsin beslutanderätt.från delmedlemsland aven
EGfattas inom ochförbereds ochdär beslutemellertid i alla sammanhang

utvecklingensituationsininte bara ävenpå så påverkakan utansätt egen
sinminskamedlemslandpå vissa områdenSåledes kaninom Europa. ett

Länderbestämmanderätt.sinöka reellabeslutanderättformella sommen
iinflytande beslutsprocessen.till sådantmöjlighetutanför EG saknarstår

tvingasi efterhandomständigheternaemellertidfall deflertalet tordeI av
sig till besluten.anpassa

nationellaförankras iEG-nivå skallfrågorHur de avgörs par-som
intresseorganisationer skallmyndigheter ochmedsamrådoch hurlament

varjefrågorSådanaEG-fördragen. avgörsjälvfallet intereglerasske av
självtmedlemsland

organisa-internationellatillochtill andraförhållandeSveriges stater
förvisstregeringsfonnen. Dennai attregleras utrymmetioner ettger

Grundlagsut-organisation.mellanstatligtillbeslutanderättöverlåta en
dentill uppgift bl.a.1991:03 har övervägainför EG Juredningen att om

EG/EU ochmedlemskap iinför svensktändrasbestämmelsen behöver ett
med-inför sådantgrundlagsförändringarnödvändigaföreslåövrigt ettiatt
riks-på vilketockså sättGrundlagsutredningen har övervägalemskap. att
val ihurochi EG-sarnarbetetaktiv rollspelaskall kunnadagen en

ske.Europaparlamentet börtillledamöterSverige av
På vissabeslutskompetens.exklusivatill EG:ssakområden hörVissa

På mångamedlemsländerna.medEG kompetensenområden delarandra
kompe-Fråganmedlemsländerna kompetens.enbartområden harandra om

underharmedlemsländernaEG-institutionema ochtensfördelning mellan
Subsidiaritetsprincipen, deniförgrunden debatten.kommit itidsenare

be-så demfattasskallinnebär beslut näranärhetsprincipen,s.k. att som
mednödvändigtutsträckning deti denmöjligt. Endast är gemen-rörs som

tillkommadelvis,helt ellerbeslutanderätt,skallregler gemen-samma
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Principen inskriven i fördragetär Europeisk unionsamma organ. om en
Maastrichtfördraget.

Nyligen har inom EG fattats väsentliga beslut hur principen skallom
tillämpas. Förslag har lagts fram återföra gemenskapsbeslut tillattom
medlemsländernas kompetens.

Den 1 juli 1991 lämnade den dåvarande regeringen in Sveriges ansökan
medlemskap i EG till ordföranden i EG:s ministerråd. iDen februariom

1993 inledde Sverige medlemskapsförhandlingarna med EG.
Avsikten medborgarna skall beredas tillfälleär att ställning tillatt ta

förhandlingsresultatet i folkomröstning under år 1994. Det ären storav
betydelse innebörden EG-medlemskap belysesatt så allsidigt ochettav
grundligt möjligt före folkomröstningen.som

En kommitté bör därför tillkallas med uppgift belysa konsekvenser-att
för Sverige i fråga överlåtelse beslutsbefogenheter och tillämp-na om av

ning subsidiaritetsprincipen, den s.k. närhetsprincipen, vid medlem-av ett
skap i EG/EU konsekvenserna i dessa hänseendensamt stå utanförattav

sådant samarbete.ett
Regeringen har 28den januari denna dag beslutat genomföraattresp.

motsvarande konsekvensanalyser såvitt samhällsekonomin i vid be-avser
märkelse utrikes- och säkerhetspolitiken miljön.samtresp.

Avsikten också regeringen föredragningär på chefen föratt av-
Socialdepartementet fattaskall beslut genomförande konse-om av en-
kvensanalys såvitt välfärd jämställdhet.och Ytterligare konsekvens-avser
utredningar kan komma beslutas De olika konsekvensutred-att senare.
ningarna bör samråda uppläggningen arbetet.om av

Jag har i detta ärende samrått med statsrådet Lauren.

Uppdraget

Utvecklingen inom EG och subsidiaritetsprincipens, den s.k. närhetsprin-
cipens, tillämpning väcker konstitutionella och andra frågor. Grund-
lagsutredningen inför EG behandlar de konstitutionella aspekterna. Utred-
ningen har emellertid inte haft anledning olika sakfrå-närmareatt ta upp

och belysa dem i framtidsperspektiv.ettgor
Kommittén bör därför, bakgrund de konstitutionella aspektermot av

behandlas Grundlagsutredningen inför EG, analysera hur Sverigesom av
vid medlemskap i EG/EU kommer påverkasett vissa beslutatt attav som
skall gälla också i Sverige fattas EG:s institutioner.av

Vid analysen bör belysas vilka möjligheter Sverige praktiskt harrent
påverka innehållet i de besluten. Vidareatt bör, med beak-gemensamma

tande Grundlagsutredningens förslag, belysas möjligheterna till demo-av
kratisk förankring i Sverige de besluten.av gemensamma
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s.k.subsidiaritetsprincipen, denvidare analysera hurKommittén bör
olika områden ochpåtolkas och tillämpasavseddnärhetsprincipen, är att

för denbetydaprincip komma närmarederma kanvad tillämpningen attav
EG/EU och Sverige.kompetensfördelningen mellan

kompetensför-redovisningliggaanalys börTill grund för denna aven
i dedenna regleratsmedlemsländer såsomdelningen FBmellan och dess

vidareutvecklatsochEG-domstolengrundläggande fördragen, utvecklats av
i Maastrichtfördraget.

förkonsekvensernaangivna kommittén också belysaI avseenden bör
och längreiSverige stå utanför EG/EU, både kortare ettatt ett pers-av

pektiv. - Gmndlagsutred-fram ibeakta förslag läggsKommittén bör de som
kommitténs arbeteförUnderlaginför EG kommande betänkande.ningens

arbetensvenskaEG-rättsliga internationella ochi flerafinns också samt
medlemslän-i vissaBIG-kommissionen,inomstudier ocholika rapporter

subsidiaritetsprin-tillämpningentolkningen ochoch i Sverigeder avom
nyssnämndadelnärhetsprincipen. Kommittén börcipen, den s.k. ta av
EG vad gäl-utvecklingen inomföljasig ochmaterial informerasamt om

kom-utredare ochsamråda med dekommitténfrågor. Vidare börler dessa
frågor.angränsandearbetar medmittéer och andra som

utredningsarbetet medsamladetill detidag beslutatRegeringen har att
referensgruppparlamentariskknytakonsekvensanalyser sammansatten

utredningsarbe-uppgift följapolitiska partier medföreträdare förmed att
tet.

informationfortlöpandereferensgruppenKommittén bör lämna om
kom-vilka problemsynpunkter påinhämtakommitténs arbete samt som

mittén särskilt bör analysera.
oktoberlredovisas denbörkommitténs arbeteResultatet senastav

1993.

Henställm

regeringenjaghemställerjag har anförthänvisning till vad attMed nu
utrikesärendenföredratill uppgiftstatsråd harbemyndigar det att omsom

handel
kommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven --

förkonsekvensernaför utredaledamöter1976: 19 med högstl attsex-
tillämpningochbeslutsbefogenheteröverlåtelsei frågaSverige avavom
i denför deltagandevid olika former västeuro-närhetsprincipen,s.k.den

integrationen,peiska
ordförande,tillledamöternaatt utse en av

åtbiträdeochsakkunniga, sekreterarebesluta annatexperter,att om
kommitté.
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Vidare hemställer jag kostnadema skall belasta tredje huvudtitelnsatt
anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens hemställan och bifaller hans
hemställan.

IJu-ikesdepanementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSEICENTRAL
Stockholm 1993
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