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HEARINGOFFENTLIG

första offentliga hearing.maj 1995 sin96-kommittén arrangeradeden 22-23EU
spelreglernainom EU. Det gälldekonstitutionellaövergripande deDet ämnet var

utvidgningen medlemsstatergenomfördainstitutionella konsekvenser den avav nu
framtidabeslutsformema och denutvidgningar,eventuella framtidaoch

öppenhetställning,EU-institutionemasdet gällde allmäntintegrationsprocessen;
och småoch förhållandet mellaneuropeiska planetoch demokrati på det stora

i EU:ssammanfattningsvis viktiga aspekterhandladeDet nästastegstater. om av
möjlighetförsta har direktSverige för gångenutveckling; utveckling atten som

påverka.

öppnadesi Stockholm,andrakammarsaleni riksdagshusethölls iHearingen, som
96-informerade EUBjörn Sydow. Hankommitténs ordförande omvonav

bakgrundentill ochbelysningkortkommitténs syfte och arbetssättsamt avgav en
medSjälva hearingeninleddes såregeringskonferens.förutsättningarna för EU:s

Medverkandeoch vägval.panelsamtal Perspektivpå Sverige EU:spå tematett var
Wästberg.Ulf Marit Paulsenoch OlleBonde, Dinkelspiel,Jens-Peter

för olika organisationertjugotal företrädareDärefter följde Sessioner,där etttre
problem ochutgångspunkter i inlägg belysatillfälle utifrån sinaattgavs

Svenskaregeringskonferensen.möjligheter aktualiseras Temat intressenvarsom av
Organisations-Sverigeregeringskonferens. brett spektrumoch 1996 års Ett varav

återfarmsintresseorganisationemade etableradeFörutomrepresenterat. mer
fred, miljö, religion,med blandorganisationer och nätverk arbetar annatsom

utbildning. dessaaktivtfrågor och Utöverinvandrarfrågor, alkoholdroger, samiska
organisationer, antalhadeytterligare trettiotalmedverkandeorganisationer ettett

därmed fåvid hearingen ochmyndigheter medierna inbjudits närvaraattsamt
och deltainför regeringskonferenseninformera förberedelsernatillfälle sigatt om

i frågestundema.

programpunkt nödvändiga ochsista medverkadeforskareunder rubriken DetSom
historiker och jurister utifrån sinadet möjliga. Där presenteradestatsvetare,

kunskapsfronter bordevetenskapliga utgångspunkter och aktuella vad som



uppmärksammasfrån svensksida inför regeringskonferensen.Medverkandevar
Ulf Bemitz, Pär Hallström, Magnus Jerneck.Mikael af Malmborg, Olof Ruin och
Fredrik Sterzel. Hearingenavslutadesdärefter med frågestund.en

Inom för hearingenarrangerades kvällenpå den maj i22 ABF-husets Kata-ramen
sal debatt for allmänhetenkallad Det samtalet. det förstaDet iöppnaen var en
serie regionala arrangerade 96-kommittén.EU Mötet samlademöten ettav
sextiotal åhörare, kunde ställa frågor till medlemmar i kommittén.som

Syfte

Syftet med den här sammanställningen redovisa de problemställningar ochär att
synpunkter framkom under hearingen.Flera frågorde hartogssom av som upp

tidigare framkommit i denallmänna debattenelleräven aktualiseratssättannat
under kommitténs arbete.

organisationer framträddeDe under hearingen skildahar villkor vad gällersom
åsiktsbildning och närhettill frågan 1996årsregeringskonferens.Medan vissaom

sin utgångspunkt i allmännaståndpunkter utifrånEU sin organisationstog mer om
intressen ibland knappast föremål för någon bredare diskussion inom
organisationen, fanns organisationer exempelvis LRF, Svenska
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, SAF, SverigesKristna Råd redansom
hade skaffat sig utarbetad plattform med ställningstaganden tillen
regeringskonferensenoch EU framtida utveckling. Skillnaderna beror såväl på:s
intresseinriktning och på inställningen till [EU-medlemskapetblandresursersom
medlemmarna.

Tyngdpunkten i sammanställningenligger påorganisationsföreträdarnasframförda
åsikter, nedslagkommer bland paneldebattöreroch forskare.även görasattmen

börDet observeras de ståndpunkter kring EU:s utrikes- ochatt gemensamma
säkerhetspolitik med undantag for frågan och Ekonomiskavetorätten ochom

unionen, EMU, till diskussion under hearingenmonetära intesom var uppe
redovisashär. Detta kommer EU 96-kommittén i november—decembergörasatt av
1995. bådaDessa områdenligger utanför hearingensövergripande det villämne,



under denventileradesheller de åsikterkonstitutionella Spelregler.Intesäga som
ensktaka falli någotden maj fallerkvällen 22offentliga debatten utom --

sammanställning.for dennainom ramen

anteckningar, i förekommandefördasammanställningenUnderlagettill utgörsav
medverkandeharhälften depresentationermindreinlämnadeskriftligafall än av

ochexempelvis uttalanden program.relevant materialsådana ochlämnat annat
härkonstitutionella frågorna behandlardendehearingenfokuseradepåEftersom

begränsadkonsumentfrågor imiljö- ochtill exempelskriften sakfrågoma --
fullständighet, försökeranspråkSammanställningen inteomfattning. gör men

i materialet och inläggen.fånga huvuddragen

frågorsärskiljandeSamlande kontra

samlandehearingenframfördes underfrågorståndpunkterVissa var avsom
för flera aktörer ochde föreföllkaraktär, det vill säga gemensammavara

uppfattadesorganisationsföreträdarnaövriga vadokontroversiella för de som av-
särskiljandeintressen.Andra synpunkter däremotsvenskagenuina var mersom

olika intressenochi argumenteringfråntill debattoch skillnaderoch upphovgav
åsiktsinriktningar.

regeringskonferensen1996Sverigebör driva underansåg dåVilka frågor attman
nämligenmellan deltagama,utgjordeallt frågorFramför nämnaretre en gemensam

framkom eller mindreutvidgning.subsidiaritet ochEUss Däremotoffentlighet, mer
skafärslärkas EU,demokratiskalegitimitetenhur den inomsärskiljandeåsikterom

beslutsprocedurerna, EU-tydlighet,fördragstextensmaktbalanserna,
urträdesparagrafinföramöjlighetenmedborgarskapetoch att en

frågekomplexkring dessahuvuddragen argumentationendet följande kommerI av
sakfrågorkortfattat sammandrag vissaSlutligen görs ettatt presenteras. somav

organisationsföreträdare.vid hearingentogs avupp



FRÅGORKONSTITUTIONELLA

offentlighet

Uppfattningen offentligheten inom bör utvecklasEU med den svenskaatt
traditionen förebild genomgående i inläggen frånett temavarsom
organisationsföreträdarna. uppenbart de flesta koppladeDet även attvar samman

iblandfrågan offentligheten med öppenhet och använde begreppenävenom
visar hur sammanflätadoffentlighet uppfattas med demokratiDettasynonymt. vara

demokratins möjligheter fungera.och den Omröraytterst attatt anses
inte tillräckligt utsträckning får insyn politiska ochmedborgarna i istor

denadministrativa beslutsprocesserundergrävsbåde demokratiskakontrollen och

fri åsiktbildning.förmågan nu

Birgitta från SvenskaJoumalistförbundethävdadeexempelvis Ja-sidanKruse att
gällerinför folkomröstningen lovade offentlighet skulle den principatt vara som

inom del har visserligen redan uppnåtts, mycket återstår.EU. En men
Offentlighetloffentlighetsprincipen bör bli profilfråga för Sverige, menadeen

laglig traktatstext för regeringskonferensenVi bör till enKruse. presenterasattse
detta inte fråga förökad öppenhet. betonade enbart1996 Kruse äratt enom

Öppenhet trovärdigheten Om intejournalister. viktigt och har med göra.är att
detta uppnås glider vi politikerförakt.

från Kristna Råd organisation 23Hårsmar Sveriges enMats representerarsom av
katolska, lutherska och frikyrkligaSveriges kyrkor och samfund; ortodoxa,

behöva visst mått förhandlingar ochkonstaterade mellanstatlighetentycks ettatt av
öppenhet.för fungera. förordar SverigesKristna Råd Detsekretess Trots dettaatt

del demokratins funktion, enligt rådet.offentliga samtalet omistligär en av

Även ochstark uppslutning for offentlighetbland paneldebattöremafarms en
öppenhet.

Wästberguttryckte sin på följandeOlle sätt:syn
och sakligt ansvarförhållande EUFörutsättningarna för politiskt är attett

öppenheten Handlingarmåste bli långt börska kunna genomlysas. större.



sådana beslutochdirekt beslutasoffentliga inte annat omvara om
Öppenhetensandra pelarekunna överklagas.ocksåhemligstämpel måste -

förberedasig påSverigemåsteocksågenomföras.måstemeddelarskyddet-
den svenskakringgång kommerEG-domstolen någonstrid införden som

offentlighetsprincipen.

ökaförslag förmed elvasida dokumentpresenteradeå sin attBondeJens-Peter ett
konkretkaninom EU-systemet.Detoch öppenheten ettgenomlysningen sessom

Europaparlamentetsöppenhet iprincipinföra denför nämnsatt somomprogram
1.919A.resolution 21

demokratiarvoch öppenhetoffentlighetSammanfattningsvis tycks ett somvara
i vårhömstenarnafolkrörelserför både gamla ochföreträdare ser som en avnya

framgångsrik tillbliOffentlighetsprincipenkanrepresentativademokrati. exporten
uppförandekoddeklaration ellerbarablirviktigt den intedetEU, är att enmen

ständigregler ochrättsligt bindandedet krävsframhöllHearing-deltagama att en
kontroll tillämpningen.av

Subsidiaritet

politiskfattas högrebesluten inte ska påsubsidiaritetsprincipenFrågan attom -
ivrigasteflera medverkande.Defennitetmed vissnödvändigt drevsnivå än av-

HåkanKommunförbundet,företrättSvenskaprincipförespråkamaför denna avvar
Sundströmrepresenterades MonicaLandstingsförbundet,Gustafsson,och avsom

Öhrman. förtydligandeförbunden villbådaDeoch Lars ettse
KommunförbundetkonkretiseringellerLandstingsförbundet aven

principen skaframgåska klart1996.Detsubsidiaritetsprincipenvid attöversynen
i fördelningendet villrespektivemedlemsstat,förhållanden inom sägagälla också

skasubsidiaritetsprincipen intelokalt. Eftersomnationellt, regionalt ochmellan
exklusiv kompetenskalladdär har så ensamrätt atttillämpas på områden EU -

blandadområden medLandstingsförbundet pådet enligtfatta beslut är-
regionaltlokalt ochökatmedlemslandmellan ochkompetens EU ettsom

aktuellt.inflytande blir



Kommunförbundet tveksamt Landstingsförbundettillän låta brottattvar mer mot
subsidiaritetsprincipen EG-domstolen.prövas Kommunförbundet överav oroatvar
utsikterna låta EU ställning till frågor decentraliseringsgrad,att ta som
servicegrad, avgifter etc, vilket kan följa konsekvenssom en av
domstolsinflytande medlemsstaternasinreöver organisation.

Landstingsförbundetansåg sinå sida det angelägetoch möjligt finnaäratt att en
väl avvägd traktatsmässiglösning dennafråga, risken domstoleneftertrots att
prövning faller avgöranden svensk synpunkt kan uppfattassom ur som
inskräkningar i den självstyrelsen.regionala

Kommunförbundet har i sammanhang krävtäven utredningannat en av
konsekvenserna juridisk kontroll subsidiaritetsprineipen.av en av

Marit Paulsensåg subsidiaritetsprincipen de viktigaste frågorna införsom en av
regeringskonferensen.TCO:s företrädareförordadeprincipen beslut fattas däratt
problem kan lösas. Företrädarenför Unga Européer, Alexander Tham, insatte
subsidiaritetsprincipen här kallad närhetsprincipen i vision kommandeen om- -
maktdelning, där varje nivå är suverän:

Besluten på lämpligaste lägsta nivå. Federalism får därför, i dettas
europeiskaperspektivet, sambandmed närhetsprincipen, dennäraett som
uttrycks i Unionsfördraget.

Olof Ruin uppehöll sig i sitt anförandevid subsidiaritetspricipenshistoriska rötter,
innehåll, juridiska och politiska dimensioner något vilka opinionersamt om som
driver subsidiaritetsprincipen.Ruin manadedock till en viss försiktighet för ett
litet land Sverige driva subsidiaritetsprincipeni EU. Små kan löpaatt statersom
speciella risker de i subsidiaritetens detaljeradestora staterna upprättarom namn
listor hur beslutskompetensen fördelas.ska Resultatetkan bli avregleringöver en
på EU-nivån inom exempelvis miljöområdet.



Utvidgning

Öst-medlemsstater frånFrågan utvidga EU och med ochatt taom nya
Centraleuropa kommer påverka revisionen grundfordragen vidatt av
regeringskonfcrensen 1996. Frågan principiellt viktig för framtidaEU:sär
utveckling. Eventuella utvidgningar kommer få direkta konsekvenserför helaatt

ochFU-systemet: struktur, arbetssätt verksamhet.

utvidgning visade sig ytterligare fråga samlandekaraktärEU blandvara:s en av
starkt for utvidgning,de medverkandevid hearingen.Flera talade medanandraen

fackliga allsexempelvis de organisationerna inte presenterade någon- -
uppfattning i frågan.

fredsorganisationerna, för deFör de närvarande företrädarna kristna rörelsernaoch

de europeiska federalisterna framstod utvidgningsperspektivet delsom en av
visionema fredens Samtidigt fanns rädsla bland vissaEuropa.ettom en
forespåkareför utvidgning skulle kunnaöka det politiska avståndettill ochatt en -
minska solidariteten med andra delar världen, exempelvis Afrika tredjeochav-
världen huvudöver taget.

organisationergjorde pragmatiskabedömningen utvidningAndra den attmer en
kommer ske inom gällde exempelvis ochantal år. Detta SAF LRF. SAF:satt ett
företrädareStellan Artin liksom flera andramedverkande övertygad attvar om- -
jordbruks- och regionalstöden behöver reformeras med tanke på utvidgningen

sänkas. däremotnivåerna måste Hans från varnade forJonsson LRFösterut: att
alltför hårt koppla utvidgningen till jordbrukspolitik. Vi behöver inteEU:s vara

marknaderna,rädda for de östeuropeiska menade Jonsson. Visserligen krävs
for nytillkomna ochcentraleuropeiskaländerPortugalÖvergångsbestämmelser öst-

perspektivkommer efterfrågan jordbruksprodukterfick sju år, i längre påettmen
kraftig befolkningstillväxt och förändradekonsumtionsmönsteröka beroendepåatt

exempelvis i Kina. Svenskabönder måste bereddapå både nedskärningarvara
bidragsnivåer strukturforändringar, budskapetfrånoch anpassningtill LRF.av var

Ulf Dinkelspiel utvidgningen denhelt övergripandesåg och avgörandefrågan.som
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EU får inte förbli västligt Europa, ansågDinkelspiel. Ett Europa i harmoniett är
det den viktigaste målsättningen, och detta kräver utvidning med istateren
centralaoch Ulf Dinkelspiels budskapEuropa. utvidgning inte baraöstra attvar en
kräver anpassningfrån kandidatländema; den kräver anpassningfrån detäven
nuvarandeEU, det vill också från i Sverige.säga oss

Olle Wästberg såg vissa problem med utvidgning och varnade for EUatt etten
med medlemmarså många det kan bli fråga försvårar fördjupningsom om en av
samarbetet.

Bland forskarna det främst historikern Mikael af Malmborgvar som
problematiserade utvidgningen pekadeHan på de ochösterut. öst-
centraleuropeiska ländernas negativa erfarenheter överstatlighet. Dessaav
erfarenheterkan skapa grogrund för nationalism och det svårt förgöraen nya
unionsmedborgare finna identifikation med det övriga EU.att en gemensam

EU:s demokratiska legitimitet

medverkandei i uppfattningen det råderDe hearingen visade att enen samsyn
bristfällig farmsdemokratisk ordning inom EU. Det medvetenhetäven atten om
frågan komplex. Lidén från Internationella Kvinnoförbundet för Fred ochAnnaär
Frihet beskrevpå följande frustration inför bristen demokrati:påsätt en

i finns ingen representativdemokrati där vi med allmännavalMen EU som
folketredskapkan och förväntas utkräva EU hybrid där viäransvar. en -

inte fattas där inte finns,kan utkräva Beslutenröstarsom ansvar. ansvar-
kan och inteoch där utkrävas i vår riksdag regering kan manansvar egen --

fatta beslut. och diskuterar och påverkar, och kan två sinaMan medär man
händer besluten väg.gårnär annanen

förEn överväldigandemajoritet viktig ingrediensi arbetet EUansåg göraattatt en
demokratiskt offentligheten inom unionenstärka se ovan.är attmer

federalskeptisk inställning överstatlighetoch till utveckling EU iEn till en av mer
för kunderiktning kundeskönjashosflera medverkande.Företrädare LO och TCO
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Europafacket,från medlemskapeniexempelvis vittna sina erfarenheter enom
och har där försökt dämpa defederalistisk. LO TCOorganisation starktärsom

Gudmund från LOi resolutionstexter. Larssonfederalistiska tongângamamest var
överstatligheten på sikt kan bli accepterad,inte främmande fördock att mer

sakfrågoroch institutionella lösningar.det finns sambandmellaneftersom ett

utveckling i federalistisk riktningför EUivriga förespråkarenDen mest varen av
önskvärtAlexander Tham. öka insynen detFörUnga Européers är attatt

till överstatligaoch tredje pelaren överförs densamarbetsområdenai andra
också Europaparlamentetmåsteansågbeslutsordningen,menadeTham, att gessom

ministerrådet medsikt vill Européerlagstiftande makt. På längre Unga ersätta ett
för förverkliga folkens Europa interegionalt Detta attrepresenteratorgan. -

Europa.statemas

Även maktbefogenheter.Europaparlamentmed ökadeOlle Wästberg ville ettse
uppfattning bli ansvarig inför parlamentet.Kommissionen enligt hansmåste

kammare i reformeratförstaMinisterrådet borde fungera ettsenat ensom en -
Europaparlament.

dock förespråkareför mellanstatlighet och villeMajoriteten vid hearingen attvar
ligga folkvaldatyngdpunkten i den demokratiska legitimiteten ska hos de

stärkanationella parlarnenten. till såg vissa möjligheterDetta atttrots man
Europaparlamentets för den skull det lagstiflningsmakt ochställning utan att ge-
därmed Följande förslag till förändringaröka överstatligheten i systemet. av
Europaparlamentets framfördes:ställning

initiativrätt lägga fram förslagrätt att-
svenskariksdagenkontrollmakt i likhet med den-

samarbete nationella parlamentenbättre med de-
förenkling och förbättring beslutsprocessemaingen begriperhur parlamentetav-

jobbar.

också åtgärdsprogramBonde presenterade i dennafråga digert medJens-Peter ett
stärka demokratin Democraticpunkter för inom EU. Programmet, A25 att

förebild.Reform, hade bland andra Danmark som
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Ett problem framkom i flera inlägg från organisationsföreträdaresom var
svårigheten skapakanaler för inflytande till makthavarna iatt EU. Traditionella,
upptrampadenationalstatligakontaktvägar fortfarandede dominerande,är menade

Det visade finnassig skillnader i förutsättningarna för tillträdestora tillman.
EU-systemet mellan resursstarka organisationer exempelvis LRF, Svenska
Komunförbundet och Landstingsförbundet och organisationerresurssvaga
exempelvis handikapporganisationer och nykterhetsorganisationer. Den

uppfattningen hos folkrörelsema emellertid de har viktiggemensamma attvar en
demokratisk funktion fylla inom EU.ävenatt

Marit Paulsentyckte sig inte så skillnader mellan remissinstanseri Sverigestorase
och lobbyister i Bryssel. På dennapunkt fick hon stark kritik företrädaren förav
Folkrörelsen Nej till IngelaEU, Mårtensson:

finnsDet andrademokratiskatraditioner i Sverige vi vill slå vaktsom om,
möjligheten förankra olika förslag till samhälleliga förändringar host attex

breda i samhället remissförfarande. Detgrupper a genom var
häpnadsväckande höra Marit Paulsenjämföra lobbyister i Bryssel medatt
remissinstansemai Sverige.

Folkrörelsen Nej till förde fram kravetEU på folkomröstning efteräven ny
regeringskonferensen liksom1996, i Danmark. En sådan betraktades av
folkrörelsen självklarhet det gäller så viktiga konstitutionella frågor.närsom en
Marit Paulsen sin sidaå negativ till folkomröstning i det härvar en
sammanhanget:folkomröstningar riskerar skapasplittring, menadehon.att

Maktbalanser inom EU

Frågor beslutsregler, antal ledamöter i förhållanden mellanom organen,
institutionerna, relationen mellan ochsmå och det med EU-stora stater som
terminologin kallas variabel geometri inte allaatt medlemsländerdeltar i samtliga
EU:s Samarbetsområdenprägladesunderhearingeni hög grad perspektivetav om
utvidgning med fler länder. Den övergripandefrågeställningenkan hursägasvara:
ska få effektivitet i beslutsfattandetoch samtidigt bevara inflytandetman en -
särskilt för litet land Sverige följerHär sammanfattning åsikternaett som en av
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EU-institution:under hearingenEU-institution för

. , Il
behovet ökadsamlande karaktär gälldefråga vissEn hade av ensom en

enskilt land ska kunnafor inteanvändning majoritetsbeslut stoppaatt ettav
utrikes- ochområden nämndessitt Deveto. vargenom somprocesser

skullepoängterades den svenskaalliansfrihetensäkerhetspolitik där det klart att
rättsliga och polisiäramiljöpolitik områdenai den tredje pelarenintakt, ochvara

sig det inte låg iUlf Bemitz frågade till exempelfrågor, invandringsfrågor. om
Samarbetsområdentill denöverföra den tredje pelarenssvenskt inresseett att

första.

uppluckringställningFolkrörelsen Nej till EU klarast vetorätten.mottog en av

poängteradevärdet iDinkelspiel och LRF ävenBåde Ulf Hans Jonsson termer
kommissionen.medlemsland någon ledamot isymbolvärde varje utserattav av

demokratiska legitimitetse EUxsavsnittetäven
svårigheter for parlamentet fungera effektivt iUlf Dinkelspiel såg att ettstora

utvidgat ledamöterminskar.EU inte antaletom

roll Ulf Bemitz manadeFrån juristhåll poänteradesdomstolensviktiga inom EU.
och desseffektiva funktion. skulle enligtSverige slå vakt domstolen Detatt om

Ävenolyckligt vingklippt.hans uppfattning domstolen blir Pärvara om
rättspraxis lika viktigHallström betonadedetta och slog fast är nästanatt som

fördragen själva.i sig

I .E . i
Både Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets representanter
argumenteradeför regionkommittén tydligare roll inom EU-systemet.att ge en
Bland vill debådaorganisationerna breddatkrav kommissionenspåannat ett attse
förslag remiss regionkommittén.går på via Det finns tankegångarinom självaäven



regionkommittén upphöja till EU-institutionatt jämte ministerrådet,organetom
kommissionen, Europaparlamentet,domstolen och revisionsrätten.

Olof Ruin försvaradesin ståndpunktäven uttryckt DagensNyhetersdebattsida
den 22 maj det1995 finns risker med små kräveratt oproportionerligtatt stater
högre antal ledamöter och i institutionernaröster Detän viktigt,stora stater. är
hävdade Ruin, de inte går sinatt finnsstora staterna kvar i detväg utanegen
europeiskasamarbetet.Fredrik Sterzel anslöt sig till dennauppfattning och slog
fast utvidgat EU kan få oanadekonsekvenser.att Det inte säkertett det blirär att
mäktigt det kan kanske gå sönder.även-

Idén förändra röstreglema dubbla majoriteteratt inte någonrönteom genom
nämnvärd entusiasmbland de medverkande.Däremot farms medvetenheten om

ytterligare utvidgning EU skulle förstärkaatt småstatproblemetöstermoten av
inom beslutssystem.EU:s

Magnus Jemeck lyñe i sitt anförande fram den lilla makt. Den kanstatens
endera välja offensiv eller defensiv handlingslinje, menadeJemeck. I deten en
förra fallet gäller det påverka andra, i det främst skydda sinaatt attsenare
intressen. den defensivaI stateginingår värnandet och skyddadevetorätten attav
enskilda ländernas handlingsfrihet. En offensiv linje innebär aktivt sökaatt
koalitioner, flexibel, ha ömsesidighet i med andra medlemsländerumgängetvara
och EU-aktörer och våga medverka till ökad grad majoritetsbeslutatt ien av
ministerrådet. Jemeckpoängterade de informella beslutsstrukturemaäven ochatt
nätverken har betydelseför tidigt påverkabeslutsprocessemainom EU.att

j . l I .

Det fanns ingen entusiasmbland deltagarnavid hearingeninför tanken på EUett
i fiera hastigheter. Men det hördes ändå dettasåg troligtrösterett par som som
utifrån antagandet EU inom framtid består 20 medlemmar.att änen snar av mer
Olle Wästberg såg alternativ till medlemskapi modellen kretsett att yttreen av
länder formeras, får olika observatörsstatusi och frihandelsavtalmedtypersom av
EU. Företrädarenför SverigesKristna Råd poängterade den kalladeså variablaatt
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Fredriksäkerhetspolitiken.inomslutmålgeometrin inte får änannatettvara -
intressantoch ansåghastigheter mycketi flerafrågan EUSterzelsåg ett somom

analyseravärdden närmare.attatt var

beslutsprocedurerochfirdragstextFörenkling av

inom EU.beslutsproceduremaförenklingarbehovettalare inneFlera avavvar
antaletpreciseraförslagetexempelvisförespråkade närmare attSAF utan ett --

minskas.procedurermåste

ochBådesjälva fördragen. SAFförenklinginne påNågra talare även avenvar
skulleolika fördragenexempel deRåd föreslog tillKristnaSveriges att

såMaastrichtfördragetsinnefattadedokument,tillsammanföras ävenett som
protokoll.socialakallade

skriva helatidigt och för svårtdet förUlf emellertidBemitz ansåg attatt omvar
tillSverige pågår,försiktighet i frågan. Ianbefallde vissfördragen. Han en

vi måsterullande grundlagsreform,länder,skillnad från i andra menen
uppfattning ochharandra interespektera stateratt sammasamma

författningstradition, menadeBemitz.

Utträdesparagraf

hearingen starkastfördrag drevs underutträdesparagrafi EU:sKravet på aven
den majoffentliga kvällen 22Folkrörelsen under dettill OcksåNej EU. mötet

ochför centerpartiet96-kommitténs företrädarefråga EUdennakom upp.
ståndpunktpartierssina respektivedeklarerade bådamiljöpartiet att en

regelverk.införas i EU:sutträdesparagrafbör

och nordiskt samarbeteMedborgarskap

SIOS,för invandrareför SamverkansgruppenDolci, företrädareAntonella
medborgerligaförstärkainvandrarnasSverige förbehovetuttrycket att attagerarav

ochi kommunal-i EU börbosattamedborgareAlla fast rösträtträttigheter. ges



Iandstingsval nationalitet och ursprungsland.Sverige bör vidare,oavsett enligt-
Dolcis mening, till EU-ländemasmedborgareoch derasfamiljeratt garanterasse
frihet sig mellan och inom EU-ländema, ochröra inte vissaatt att grupper
diskrimineras på grund sin nationalitet. Sverige bör verka för attav
bosättningsrättenstärks nationalitetsrätten arbetaförgentemot samt översynen av
Strasbourg-överenskommelsen dubbelt medborgarskap.mot

Schengenavtaletkritiserades såväl Antonella Dolci företrädaren forav som av
SvenskaSamernasRiksförbund Lars Anders och föreningenBaer Nordens Bert

UtifrånIsacsson. invandrarnasperspektiv måste avtalet revideras i demokratisk
riktning för skapa mänsklig och flyktingpolitik. Bådegenerös ochatt en samer
nordister avtalet hot dennordiskapassunionenoch detett mot attser som menar
finns risk för skapas i Norden. Med nejNorges tillgränseratten nya
EU-medlemskaphar harmoniseringen samelagstifiningeni viss påverkats.månav
Frågeställningar kring minoritetsfolk borde, enligt Baer, iutrymmeges
regionkommittén.

Föreningen företrädareNordens framhöll vikten Sverige verkar för deatt attav
nordiska samarbetsavtal redan ingåtts, exempelvis avtalet det nordiskasom om
passkontrollsamarbetet,inte försämraseller upphörefter regeringskonferensen,och

de nordiska ländernakan ingå samarbetsavtal.att separatanya

Ulf Bemitz inne på tanken under regeringskonferensenundersökaattvar om man
kan medborgarskaps-mänskligarättighetsskyddet fördraget.i Bemitzgöra om
föreslog som tidigare nämnts tredje pelarensSamarbetsområdenskulleäven att
föras in i första pelaren.
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SAKFRÅGOR

konstitutionella Spelregler, delTyngdpunkten i hearingen låg på temat men en
villeorganisationstöreträdareolika politikområden. Vissanedslag gjordes ändåi

underSverige bör drivadesärskilda sakfrågormarkera attmenarsom
ståndpunkter. frågorallmänt markera Deregeringskonferensen eller togsrent som-

bland andradessa:upp var

inrefortsätta arbetet med denbehovmarknaden. SAFDen inre attavser-
marknaden, inte färdig.ännu ärsom

djurskydd i dagDjurskyddsföreningen EU:sEnligt SvenskaDjurskydd. är-
villprimärrättsligt, detför det ska blisekundärrättsligt, och bör arbeta attman

inskrivet i fördragen.säga

handikapporganisationemavillochHandikappfrågor. Handikappombudsmannen-
diskriminering på grundfordragen, förhindrarbestämmelseskrivs iatt somen

regel tillgänglighet.funktionsnedsättning,liksomav en om

jämställdheten bör stärkasskaundersökaJämställdhet. SACO att omanser man-
i fördragstexten.

EU-fördragensNaturskyddsföreningenkräver förbättringMiljöpolitik en av-
marknadenfinns målkonflikter mellan jordbrukspolitik, inremiljöregler. Nu stora

vill fördjupning miljöarbetet inom EU.miljökrav. och SAFoch LO, LRF avseen

gränslöst kräverNarkotikapolitik. IOGTNTO Europa störreatt ett samsynmenar-
Organisationenvill förhindra liberalisering.kring narkotikapolitiken. en

miniminivåer inte fårSociala dimensionen. vill EU:sTCO att gemensamma-
förfor sänkanationella nivåer och risken socialanvändas argument att attsom

den dimensionen angelägetområdedumpning förhindras. LO sociala ettsomser
allmänt. vill Sverige initiativ för främja det europeiskaSIOSrent att tar att

socialasamarbetetpå det området.



FackligaSysselsätrningen. krav ställs på arbetslöshetspolitikinomen gemensam-
ÄvenEU. IOGTNTO denna uppgiñ de viktigaste för EU.ser som en av
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22-235 1995:hearing denvid EU 96-kommitténsorganisationerMedverkande

Elevorganisationeni Sverige

Nej till EUFolkrörelsen
händerFramtiden i våra

NordenFöreningen
Fred och Frihet IKFFKvinnoförbundet förInternationella

IOGTNTO

LandsorganisationenLO

Landstingsförbundet

Riksförbund LRFLantbrukamas

Naturskyddsföreningen
SverigeInvandrarorganisationeri SIOSSamarbetsorganetför

ArbetsgivareföreningenSAFSvenska
DjurskyddstöreningenSvenska
Joumalistförbundet SJFSvenska
KommunförbundetSvenska

RiksförbundSvenskaSamernas
CentralorganisationSACOAkademikersSveriges

RådSverigesKristna
FredsrådSveriges

CentralorganisationTCOTjänstemännens

JEFUnga Européer
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Bildningsförbund ABFArbetarnas
Ungdomsförbund CUFCenterns

Civildepartementet
Danmarks ambassad

villEU-kvinnor kvinnor vetasom mer-
Folkbildningsförbundet
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regeringens lörvaltningskontorForum Europa
Försvarsdepartementet

GrossisttörbundetSvensk Handel

Handikappförbundenssamarbetsorgan

HushållningssällskapensFörbund

lndustritörbundet

Justitiedepartementet

Kanadasambassad

Kommerskollegium

i samverkan-UnderverketKonsumenter
Kooperativa Förbundet KF

Litauens ambassad

Näringsdepartementet
för handikappfrågorNordiska nämnden

PensionäremasRiksorganisation PRO

Statsrådsberedningen
i Finlands riksdagSocialdemokratiskariksdagsgruppen

StudieförbundetVuxenskolan

SvenskaFN-förbundet

TidningsutgivareföreningenSvenska
Sveriges Domaretörbund

socialdemokratiskakvinnoförbundSveriges
SverigesVärldsfederalister

Utrikesdepartementet
samfund i Sverige, KväkamaVännernas

Medverkande samhlllsdebattlirerz

Ulf Dinkelspiel ExportrådetVD—
Paulsen skriñställareMarit -

iBonde ledamot i Europaparlamentet sitter EDN, GruppenJens-Peter -
JuniBevaegelsenNationemas för danskaEuropa,

skriñställareOlle Wästberg -
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i offentligSterzel professorFredrik rätt-

europeiskcivilrätt ochprofessor iUlf Bemitz rätt-
i folkrättHallström docentPär -

statsvetenskapiJemeck docentMagnus -
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