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Förord

iför regeringarnaföreträdarekonferensskallMaastrichtfordragetEnligt aven
ibestämmelservilkaundersökaförsammankallas 1996medlemsstater attEU:s

skallfördragetimålför deändrasskallMaastrichtfordraget att angessomsom
medskall skefördragetfrågaalltså översynuppfyllas. Det är somavenom

fördragetsedanfungerati EU harsamarbetethurutvärderingiutgångspunkt aven
med deutvidgningoch med sikt1993 staternovemberkraft den 1iträdde en

Östeuropa i unionen.medlemmarönskar bliochi Central- som

ikommitmedlemsländernaharoch iinstitutioneri EU:sFörberedelsearbetet nu
Maastrichtfördragethursinahar avlämnatinstitutioner rapportergång. EU:s om

företrädare förbestårDennareflexionsgruppen.s.k.till denfungerat avgrupp
förochkommissionenEuropeiskaförutrikesministrar,medlemsstaternas
degrundvalfördragenförbättringar iskall bl.a.ochEuropaparlamentet avange

arbetei börjaninledde sittinstitutionerna. Gruppenlämnasutvärderingar avsom
iEuropeiska rådetsvid mötesitt slutdokumentskall lämnaochjuni 1995av

ocksåmedlemsländer harNågra avgettdecember 1995.15-16Madrid den
regeringskonferensendiskussionernaharmedlemsländerandraoch i omrapporter

påbörjats.

skall dels låta96-kommittén göraparlamentariskaEUtillsattaregeringenDen av
behandlas vidkommakansakfrågorviktigare attutredningar somom

kringoffentliga debattendendels stimuleraregeringskonferensen,
olika åsiktsyttringarförföreträdarehuvudfrågor ochregeringskonferensens ge

uppfattningar.för sinatillfälle argumenteraatt

information ochmedskriftserieutgivningenpåbörjatharKommittén av en
skriftenförsta EU:sregeringskonferens.Deninför 96 årsfrågorolikaanalyserav
hearing majförsta iinför kommitténslägesrapportregeringskonferens utgavsen- konstitutionelladeforskaredebattörer ochorganisationsföreträdare,med om

regeringskonferensskriñen Röster EU:sandraDenspelreglerna inom EU. om -
SOU 1995:77och forskaredebattörer ärorganisationsföreträdare,medhearing

framkom undersynpunkterochproblemställningardesammanställning somaven
hearingen.

pressekreteraresekretariatkommitténshar utarbetatsFöreligganderapport, avsom
skriftserie. bestårkommitténs Dentredje idenBolling,Anders är av en

Europeiskainnehållet i dehuvudsakligadet rapportersammanställning somav
harEuropaparlamentetochkommissionenEuropeiska avgettministerråd,unionens

de synpunktersammanfattas delVidarereflexionsgruppen.till den s.k. omen av
övrigaförekommit i EU:sjuni 1995till iframregeringskonferensen som

medlemsländer.

juli 1995Stockholm i

SydowBjörn von
96-kommitténiOrdförande EU
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INLEDNING

Ännu i juli finns inget definitivt1995 startdatum for EUzsregeringskonferens,satt
då de grundläggande reglerna i fördraget skall Den artikel iöver.ses
Maastrichtfördraget slår fast regeringskonferensenskall hållas baraattsom anger
årtalet, 1996. Det allmänna antagandet den kommer påbörjas efter detär att att
italienska ordförandeskapets i juni 1996, allt fler börjar talatoppmöte attmen om
det skulle kunna dröja till i december dvs efter1966, Irlandsrent av
ordförandeskap.

Ganskamycket tid finns alltså kvar för medlemsländernaoch EU-institutionema
mejsla sina respektiveståndpunkterinför konferensen. destomindreInte haratt ut

den allmänna debatten kring konferensens framtidsfrågor pågått sedanstora
åtminstone hösten med olika1994 intensitet i olika länder. Embryon till mer-
officiella ställningstagandenkan också i flera länder.noteras

Förberedelseprocesseninleddes den juni2-3 1995 i Messina och Taonnina i
Italien, då den s.k. reflexionsgruppeninledde sitt arbete.Den består företrädareav
for medlemsländemasutrikesministrar, för Europeiska kommissionen föroch
Europaparlamentet och har till uppgift utarbeta dagordning föratt en
förhandlingarna. Gruppen skall avlägga vid Europeiska rådets imöterapport
Madrid i december 1995.Deltagarna listas i bilaga i slutet rapporten.en av

i Messina omgärdadesMötet historisk symbolik. Det just i Messinatungav var -
på dagen40 år tidigare den regeringskonferensinleddes ledde fram tillsom som-
Romfördraget 1957,EG:s grundlägganderegelverk.

Två delar

Den här består delar:tvårapporten av

del sammanfattasI 1 de Maastrichtfördragets funktion ochrapporter om-
regeringskonferensen sammanställts ministerrådet, kommissionen, ochsom av

Ävenparlamentet. andraEU-institutioner och har skrivit liknande rapporter.organ
Synpunkternafrån dessa institutioner beslutsprocessens huvudaktörer hartre - -emellertid uppmärksammatssärskilt.

del sammanfattaskortI 2 några de synpunkter kring regeringskonferensensav-
frågor fram till juni 1995 figurerat i övriga medlemsländer. Uppgifternasom
grundar sig på från Utrikesdepartementet,offentligt tryck och uppgifterrapporter
i massmedia.



Del 1

MINISTERRÅDET OCHFRÅN KOMMISSIONEN,RAPPORTER
EUROPAPARLAMENTET

ALLMÄNT RAPPORTERNAOM1.1

tvåhärrefereras ärregeringskonferensen avinstitutionsrapporter somDe omtre Maastrichtfördragetpå hursinhärkommissionenochministerrådet synslag: ger
förslagallmäntEuropaparlamentetsrapportmedan gerfungerat, merharhittills

regeringskonferensen.underkan läsasframtidsfrågorU:still hur E

detaljerademedåterkommaför avsikthasig att merharKommissionen sagt
konferensen.införifördragsändringartillforslag processensenare

minstministerrådet årmedanlångtgående,den mestärParlamentets rapport
detmedförklarasdetDelvis kan attfungerar.dagihur EUkritiserabenägetatt

dock pådetDelvis beror attsammanställningar.slagsolikasigalltså rör om unionen,ibeslutsfattandetförharfulltinte gettsutparlamentet, ansvarsom
institutionerna.forändringsvilligadentraditionellt är mest av

Likartade slutsatser

ochparlamentetstill ärmellan trotsKaraktärsskillnaden rapporterna
omvälvningradikalvillIngenderalika.slående avslutsatserkommissionens seen

Även detdettatycker mestdeunion. attfederalfullfjädrad voreEU ommot en
omöjligt.politisktdagide detta ärinserönskvärda, att

utökabl.a.beslutsfattandet, atteffektiviseravill genominstitutionernaBägge
allaomfattatillmajoritet utomkvalificeradmed attomröstninganvändningenav utvidgningområdenasomkänsligamedlemsländernaförde mesthandfull aven i dagbeslutsprocedurer,antaletminskaochfinansieringoch attEU genomav behovetocksåförstås attunderstrykerParlamentets avstycken. rapport20över

lagstiñningskompetens.institutionensdenutvidga egna

tvåEU:senigaockså attkommissionen äroch omEuropaparlamentet
traditionella EU-systemet.detiuppsugassikt börpelare påmellanstatliga

ämnesvis.institutionernas görsrapporterdeGenomgången treav



1.2 UNIONSMEDBORGARSKAPET

Med Maastrichtfördraget infördes särskilt unionsmedborgarskap, vissaett som ger
rättigheter. korthet handlarI det attom

alla medborgarei EU-land har i och ställa i kommunala valrätt röstaett att upp-
och val till Europaparlamenteti det EU-land där de bosatta detär äroavsett om-hemlandet, och att

alla medborgare i EU-land har få hjälp på vilken helst EU-rättett att som av-
ländemas beskickningar i länder utanför EU.

Dessutom beslutade införa ombudsmannainstitution i parlamentet,ditattman en
alla unionsmedborgare kan vända sig med klagomål. Först i juli 1995 harnu
ombudsmannenutsetts.

Ministerrådet konstaterarhär rättslig finns,att även rösträtten ännuen ram om
inte kunnat utnyttjas fullt tycksDet svårt tillförsäkra medborgarnadenut. attvara
EU-vida i kommunal- och Europaparlamentsval.rösträtten Riktlinjerna detnär
gäller till hjälp beskickningar i tredje land behöver förbättras.rätten

Ministerrådet konstaterarvidare det inte möjligt låtaännu är rättenatt röraatt att
sig fritt och bosättasig ivill EU gälla från länderöver gränserna var man personer
utanför unionen jfr kap. 16, Tredje pelaren.

Samma besvikna konstaterande kommissionen; det tycks fortfarandegör vara
omöjligt nå målet gränslöst område för eftersom ingenatt ettom personer,
överenskommelse tillräckliga säkerhetsåtgärdernåtts. Maastrichtfördraget harom
hittills inte lett till några helst förbättringar i detta avseende.som

Kommissionen vill framhålla den har bett ministerrådet tillståndatt attom
förhandla anslutning till EuroparådetsEG konvention mänskligaom en av om
rättigheter. Ministerrådet har frågat EG-domstolentill räds i frågan, inteännumen
fått svar.

När det gäller medborgarnas till hjälp från beskickningar i tredje land,rätt
konstaterar kommissionen i sin det svårt för EU:särrapport att extremt
institutioner bedömai vilken grad faktiskt till medborgarna.att rätten ges

Unionsmedborgarskapet bär, alla svagheter, oerhörd potential,trots en menar
kommissionen: det kan bidra till fördjupa EU-mcdborgamas känslaatt attav
tillhöra unionen. Känslanblir påtaglig medborgarnafår antal konkretanär ettmer
rättigheter knutna till medborgarskapet.

Europaparlamentet EU-medborgamasrättigheter borde inskrivnaståattmenar
iprecis början fördraget. Unionsmedborgarskapetskulle också störreav ges

bl.a.substans genom



rättigheter,mänskligaEuropakonventionentillanslutsunionen om-att
EU-frâgor,iinformationtillrätt-en ny religionellerhandikappålder,kön,rättigheterlika oavsettprincipen ras,-att om dödsstraff,förbjuderuttryckligenartikelliksomfördragetiinförs somen

undersamlasfördragetspriddafinns överrättigheterekonomiskade som nu-att
förstärks.ochartikelen

ochkvinnorepresentationenvakarEU-institutionema över attvillParlamentet att
Vidareinstitutionerna.inivåerallaökar påsuccessivtkvinnordeltagandet av deltamedborgarnaför attunderlättarförparlamentsrapporteni attpläderas man

bosatta.deEU-land där äri detpolitiska liveti det

RÅDETS ROLLERMINISTERRÅDETS EUROPEISKAOCH1.3

tillhjälpermajoritetkvalificerad attmedomröstningfastMinisterrådet slår att
denhanteringdesstyckerRådet att avbeslutsprocessen.påskynda egen

tillfredsställande. Förvarit atthittillsmedbeslutandeprocedurenkomplicerade
alltidEuropaparlamentetochministerrådetmåstebraska fungeraproceduren

antaletmåsteökakunnaeffektivitetenSkallsamordnat.kunna agera
öka.mellansamordningen mötenaochbegränsasministerrådsmöten

antal saker, attkonstatera t.ex.medsig ettnöjersidasin attåKommissionen
ochtvåpelarnarollen inom tre.avgörandeheltdenfåttministerrådet har

särskilt vadbekräftats,harriktlinjeskaparerollviktigarådetsEuropeiska som
vidare.kommissionenskriverEMU,gäller

börmånaderpåordförandeskapsperiodenEuropaparlamentet sexattmenar känsligaInomanvändasbörMajoritetsbeslutflexibel.bli mer.bibehållas, mermen samarbetetutvidgaartikel 235 ommedlemsländer, attinområden, att ta nyasom dockdetfördragetändra ärochfördraget,iförutses attinteområdentill som
enhällighet.kravet påkvarhanödvändigtfortfarande att

dubbelinföraintefalli så attjusteras,behövakan genomRöstningssystemet men
befolkningenparlamentetidetbefolkning; äroch sombådemajoritet staterav allaibördag 71imajoritet, procent,kvalificeradförrepresenterad.Gränsenär

sänkas.händelser

ROLLKOMMISSIONENS1.4

sedani EUrollkommissionensmycketså sägahar inteMinisterrådet att om
detmånadersjude togdockpåpekarkraft. Rådet attiträddeMaastrichtfördraget

upplevdeshållmångapåproceduren somenligt denkommission nyautseatt ny framtidadetförslagskisserakommerReflexionsgruppen att omtid.väl lången
kommissionsledamöter.antalet

medTillsammansroll.sinmednöjddragisjälvKommissionen är stora



bekräftats,och rollen väktare fördraget harexklusiva initiativrätten avsom
den procedurenframhåller institutionen. kommissionsrapporten ocksåI sägs att nya

eftersom den kommissionenför tillsättning ledamöter övertygande,bl.a.är gerav
tid.legitimitetsgrund proceduren väl långfastare även togomen -

kommissionensdet viktigt inte ruckar påEuropaparlamentet attsom manser
oavhängighetoch lägga fram förslag.ensamrättatt

ochkommissionsledamot medlemslandParlamentet vill ha attanseren per
från lista Europeiskakommissionsordförandebör väljas parlamentet somav en

det börrådet lagt fram. tycker EuropaparlamentetDessutom rätt avsättaattatt ges
kommissionenkommissionsledamöter inte i dag bara helhet.enskilda somsom-

1.5 EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Ministerrådet försiktigt Europaparlamentetibland tenderatpåpekar göraattatt en
talasocksåsina befogenheterenligt fördraget. rådetsväl bred tolkning I rapportav

medbeslutandeproceduren,däri samband med densvårigheterattom nya
roll, lett till förseningar i beslutsprocessen.parlamentet har harstoren

i proceduren och kopplingar tillFörseningarnaberor bl.a. på komplexiteten
har blivitandrabeslutsprocedurer, ministerrådet.Hela beslutsapparaten mermenar

komplex.

har i verket problem,Maastrichtfördragets beslutsprocedurer störreutansattsnya
parlamentets uppgifter har ökatkonstaterarkommissionen, attmenar som

mellanvidare dispyt har uppståttbetydligt. Kommissionen hävdar att en
tillministerrådet och Europaparlamentet kring hur parlamentets rättnya

information ochkonsultation inom pelare två ska Detsamma gällerutövas.
tredje Kommissionen konstaterar dessutomparlamentets roll inom pelaren. att

kommissionen läggerutnyttjat sin begäraparlamentet två gånger rätt att attnya
fram förslag.

bör ha flersjälvt församlingen inte 700Europaparlamentet änattmenar
tillkommer. det gällerledamöter, hur många medlemsländer Näroavsett nya som

beslut bör parlamentetall lagstiftning och alla budgetära statusges samma som
godkännande krävas for allaministerrådet. bör parlamentetsDessutom

och Europeiskaforsta instansrätten,revisionsrättennomineringar till domstolen,
centralbankssystemetsstyrelse.

REGlONKOMMITTEN SOCIALAEKONOMISKA OCH1.6 OCH
KOMITTEN

viktigt elementregionkommittén har blivittycker denKommissionen ettatt nya
och lokala och regionalarelationer mellan unionenför upprätta närmareatt

synpunkterkommittén kunnat lämna sinamyndigheter. Hittills har också utan att
åsikter kommitténkommissionen, debeslutsprocessen.Men,bromsa gettmenar



kommitténkommissionen, de åsikterbromsa beslutsprocessen.Men, gettmenar
för vidriskerarinitiativ antyder den kanskeuttryck för på göraattatteget en

sina befogenheter.tolkning av

utforma denroll i arbetetmedregionkommitténsEuropaparlamentet attattanser
konsulterasåvälbordeocksåkunnaskall Parlamentetpolitik den berörs stärkas.av
enligtoch sociala kommitténregionkommittén ekonomiska sammasom

ministerrådet det.kommissionen ochförutsättningar görsom

PARLAMENTENS ROLLNATIONELLA1.7 DE

enligtden parlamentskonferens,här bara kortMinisterrådet konstaterar att som
skall sammankallas mellanMaastrichtfördraget vid behovförklaring ien

sammankallats.inteoch de nationella parlamenten,Europaparlamentet ännu

Även möjligheten sammankallakonstaterarkommissionen attatt en
hittills enda sessioneni Romparlamentskonferensinte har utnyttjats sedanden

få igenomkommissionen, svårigheten1990. beklagasDetta att attsom menarav
nationellamedlemsländervisar hur viktigt det deMaastrichtfördraget i flera är att

i den europeiskaintegrationsprocessen.parlamentendeltar

inflytande.nationella parlamentenvill fåKommissionen de störreettnoterar att
riktiga detta inflytande påkommentar till det detDess sättet utöva ärär attatt

iutformningen sina respektive regeringars ståndpunkterpåverkaatt avgenom
unionsnivå verkligenövervaka beslut fattade påministerrådet och att attgenom

i medlemsländerna.genomförs

ochpartnerskapmellan den institutionen deförordarEuropaparlamentet ett egna
nationella parlamenten,där de roll stärks.senares

1.8 BESLUTSPROCEDURERNA

rollEuropaparlamentetsSe avsnittäven om
förstärka denMaastrichtfiirdraget återspeglarMinisterrådet strävanattattmenar

denänden Europaparlamentetsroll mycketdemokratiska legitimiteten i EU. Till är
legitimiteten måste grunda sig på unionensviktig, den demokratiskamen

helhet.institutionella systemsom

del institutionella konflikterhar fört med sigTillämpningen fördraget enav -
ibland sittlösa. Parlamentet harandra återstårnågra lösta, använtattsom

inflytande också olikaförinflytande budgetprocessen överutövaöver att
sakområden.

för effektiviteten, detmajoritet-omröstning positivtmed kvalificeradBeslut är men
procedurer försvårar öppenhet.antaletstora
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kompliceradedenframgåtttycker, attKommissionen ovan,som
procedurenhartid förGenomsnittlighittills.välmedbeslutandeprocedurenfungerat

lämpad förillagodkännandeprocedurendagar. Däremotmindre 300 ärvarit än
vartilltill Fördraget,tilläggundantagkommissionen ett ärlagstiñning, menar

godkännandebehövs.parlamentets

kommissionensväl irelativt ögon.fungerathelahar på detBeslutsapparaten taget
samordningen mellansvaghetsvagheter. Enantal ärEmellertid finns attett

Europaparlamentetvilketbrister,lagstiftningsprocedurema gör attbudget- och
ochsakområdena,påverkaförbudgetinflytande attanvända sittsöker att

finansiellabeslutalagstiñningsmakt föranvändersin attministerrådet omvänt om
budgetproceduren.borde beslutatsåtaganden, genomsom

medkomplicerat,blivit såbeslutssystemhelaunionenssvaghetEn är attannan
blirarbetssättEU:sbeslutsprocedurer.Detta görolika att20sammanlagt änmer

och kanbeslutsprocessenbromsararbete,unionensinternaotydligt, skadarextremt
domstolen.åtgärder ileda till

olikaförhållandena mellanlogik iuppenbarpåbristentredje svaghetEn är
Samarbetsområden.och olikabeslutsprocedurer

genomgåmåstelagstiflningsprocessenkommissionenSammanfattningsvis attanser
förenklingar.radikala

beslutsprocedurertillbegränsning dagens treFöreslårEuropaparlamentet aven
samråd.ochgodkännandemedbeslutande,slag:

fördragsändringar,beslutanvändasviddå baraGodkännandeprocedurenskulle om
utvidgning EU.ochanvändning EU:savtal,internationella avresurseregnaav

ochutrikes-till denskulle begränsasSamrådsproceduren gemensamma
områden skullealla andrajordbrukspolitiken. Pâsäkerhetspolitiken, ñske- och

tänkbaraform sexförenkladianvändas,medbeslutandeproceduren men
förenklingar anges.

ochEuropaparlamentetinteenligt parlamentsrapportenövervägasbordeDet om
frånförslagläsningenvid förstatidsfrist ettskall haministerrådet avsamma

kommissionen.

bordministerrådetsochparlamentetspåläggslagstiftningsförslagMängden som
rättsaktinfor sortsbegränsas,bl.a.skulle kunna att somen nymangenom

rådet.ochparlamentetbemyndigandefrånmedförkommissionen ansvarar -

FÖRSTA INSTANS-RÄTTSLIGA DOMSTOLEN,KONTROLLEN1.9DEN
RÄTTEN

utfärda böterdomstolenbettkommissionen inteMinisterrådet konstaterar ännuatt
medinfördesmöjlighetutslagdomstolensföljaunderlåtenhetför somatt en-
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grund lagtsändåsjälv. Den attkommissionenkonstaterande engörSamma menar
förstainomåtminstoneroller,fastareförsta instansrättenochdomstolenför att ge

inblandadintedomstolen trotsarbete ännutredje pelarens ärochandrapelaren.I -
Tredje pelarensfor det.potentialvisserbjuderfördragetatt ennu

påpekarrättigheter,ochfri-personligavitalaberörSamarbetsområden
kommissionen.

kommissionen gör, ärdomstolenförjurisdiktionutvidgadantydanDen somom
kompetenserfå sinabördomstolenparlamentet:önskemål hostydligtett
invandrings-polis-,säkerhetspolitiken,ochutrikes-utvidgadetill dengemensamma

domaretycker parlamentetVidareSchengenavtalet. atträttssamarbetetoch samt
nio år.i maximaltfå sittaskall

REVISIONSRÄTTENBUDGETKONTROLLEN1.10

denhävdarKommissionenbudgetdisciplin. attkraven påhar skärptFördraget
medi enlighetförslagsprocedurer gängseochaktiviteteralla sinaprövarnumera

ochkommissionenmellanSamarbetetfinanser.hanteringför sundprinciper aven
smidigare.gjortsintensifierats ochharrevisionsrätten

enligtotillräckliga,förskingringochfusk är ännuFördragets motvapen
bekämpasfusketspel.står AttintressenviktigaMycketkommissionen.
och EU-medlemsstaternasskattebetalarnassåvälieffektivare är som

rättsligaförstärktai akut behovEU-institutionema ärinstitutionemas intresse. av
EU-medel.förskingringenbekämpaförverktyg att av

huvudsakligaerkänts. Detdock åtminstoneharåtgärdereffektivareBehovet av
skydderbjudamåstemedlemsstaterna,vilar så längeän sammasomansvaret

sinaintressenfinansiellaEU:s egna.som avgemensammaav

budgetäradet endabordebudgetunionensEuropaparlamentet att varamenar
finansiellaallaAlltså börmål.unionensgenomföraförinstrumentet att

föroch utgifterbiståndsfondenEDFutanföri dag liggermekanismer somsom - tredjeunderområdenasäkerhetspolitiken ochochutrikes-den gemensamma
vill ocksåParlamentetEU-budgeten.under densamlaspelaren gemensamma- till budgeten.få inmedroll i arbetetsjälvt ha att pengaren

avskaffasutgifter böricke-obligatoriskaÅtskillnaden ochobligatoriskamellan
ochförenklad,bör bli öppnareBudgetprocessenangiven tidsram.inom en

effektivare.

EU-reglemaandra brottEU-medel ochförskingringen motI kampen mot av
för EUmöjligtdet görafördragsändring, attbehövs gör noggrannaresomen

avskräckandebeslutaocksåoch vid behovmedlemsländernaundersökningari om
parlamentet.syndare,sanktioner mot menar

få sitta påoch bördag 15,fler iinte bliböri revisionsrätten änLedamöterna
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bör sittabör inte bli fler i dag 15, och fåLedamöternai revisionsrätten än
sina maximalt nio år.iposter

FÖRDRAGET INSTITUTIONELLAENHETLIGHETEN I OCH I DET1.11
SYSTEMET

sammanfördasida vidtill dessa,antagandet fördrag och tilläggsuccessivaDet av
ministerrådet.komplexitet,sida, intryckethar ökat menarav

fördragen till detycker bådaoch EuropaparlamentetKommissionen treatt
Europeiskagemenskapen EG,Europeiskagemenskaperna

StålgemenskapenEuropeiska Kol- ochochatomenergigemenskapenEuratom
tillföras enhet.EuropeiskaUnionen bordefördragetEKSG samt samman enom

logisk.ochdess struktur klarareenligt parlamentetDet skulle göra mer
underutrikespolitik inordnasalla artiklarParlamentetvill dessutom röratt ensom

enda rubrik i fördraget.

bibehålls ochinstitutionelladenviktDet högstaär att ramengemensammaav
blikan kommaFlexiblafortsätter parlamentet.förstärks, attarrangemang

institutionelladenfår inte undergrävaframtiden, denödvändiga iäven men
solidaritet ochregelverket, principernaenhetligheten, det omgemensamma

medlemsstatersochallaeller principensocial samordningekonomisk och om
tillleda EuropaFlexibilitet får intelikhet inför fördraget.unionsmedborgares ett

â carte.

unionspolitik tillfälligtförhelhet bör denEuropaparlamentet somansvarasom
enighetuppnå underinte gårantal Om detbegränsat EU-stater.bedrivs attettav

vidaremöjlighetenregeringskonferensmåste1996 års överväga utanattman
underför medlemsstat lämna unionendet möjligtminoriteten och göra atten -

krav, parlamentet.uppfyller vissa fastställdaförutsättning denatt menar

SUBSIDIARITET1.12

fattas lägsta effektiva nivåbesluten ska påSubsidiaritetsprincipen äratt av
ochkommissionens rollministerrådet, betonarvikt,yttersta sommenar

Ävenantalet förslag till regler.har begränsatdennakonstaterar att nya
förslag.den beaktarsig principenministerrådet använder när nyaav

denproblem finns kring hurvissapositivtPrincipens införande är steg,ett men
finnsministerrâdsrapporten.vidare i Detdetoch utvärderas,skall tillämpas sägs

utveckling.för ytterligareutrymme

denvilken viktmanifesteravarit snabb medsig haKommissionen attsäger
kraft.iMaastrichtfördraget träddesubsidiaritetsprincipen redan innantillmäter - principengenomföraföruppsättning verktygEU-institutionema har atten

sammanhållet kommerpådessaverktyginte använder sättOm detillsammans. ett



l3

fruktlösa, enligtblisubsidiaritetsprincipentillämpaansträngningarna attatt
kommissionen.

medlemslandhar sinvarjeuppnå,eftersomsammanhållen dock svårEn är attsyn
fåborde emellertid intehandlarvad subsidiaritet Dettauppfattning om.omegen

användning principen.sammanhållnadennaförsöker uppnåhindra att avman

subsidiaritetsprincipentillämparvidare för hur denKommissionen redogör numera
har lettregler. Dettaför utvärderabehovetsina förslag ochför attatt styra av nya

Tillämpningendragits tillbaka.del förslagförslag och tilltill färre framlagda att en
ytterligare.utvecklasbehöver dockprincipenav

skaåtgärd från EU inteproportionalitetsubsidiaritet och attPrincipema enom
deskall behållas såtillfredsställa behovförnödvändigtlängre ettän att som

fördraget, Europaparlamentet.skrivna istår anser

respektivefaller under EUzsvilka områdenprecisregelrätt listaEn över som
Artikelsvårför rigid, och dessutomkompetens göra.medlemsländemas attvore

användas sistabör barafördragsutfyllnad skall kvar,235 om som enmenvara
parlamentet.efter godkännandeochutväg av

TILLGÅNG INFORMATIONOCH TILL1.13 INSYN

området:framgångar på 21framhålla vad denMinisterådet vill ser som
systematisktoffentliggörrådeti ministerrådet har TV-sänts,diskussioner numera
ansökningarlagstiftare och majoritetenomröstningsresultat detnär avagerarsom

beviljats.till dokument hartillgångom

det råderförbättringar,vissa möjligheter tilltillstår det finnsMinisterrådet att men
uppnås.hur dessaskallmedlemsländernamellandelade meningar om

förvidtagit åtgärdervarje EU-institution har attKommissionen attnoterar
bedöma hur väl deför tidigtdetöppenheten,förbättra att nyamen anser vara

Ännu förväntningarallmänhetens långtfungerar.för öppenhetinstrumenten är
Öppenhetministerrådet.särskilt iMycket återstår ärifrån uppfyllda. göra,att
rättigheter.individensberörtredje pelaren, vilkenangelägeninomsärskilt nära

ochEuropeiska rådetöppenhet iprincipenföreslårEuropaparlamentet att om
ministerrådetAlltidfördraget.skrivs in iministerrådet uttryckligen när agerarsom

bindande.föredragningslistaoch dessoffentligprocedurlagstiftare skall dess vara
Allaförbättrashandlingar måstetill avsevärt.Allmänhetens tillgång
inteoffentliga, såvidaskallrättsakterförslag tillministerrádsmöten manvaraom

undantag.majoritet beslutartredjedelarsmed två ettom
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MONETÄRA UNIONEN, EMUOCH1.14 EKONOMISKA

planerna,ochenligtfas trädde i kraftandraMinisterrådet EMU:skonstateraratt
ekonomiska politik.för medlemsstaternasförsta riktlinjernarådet antagit deatt

utveckling har kommitekonomiskavarandrasövervakningMedlemsländemas av
övervakningförprocedurenliksomkonvergensprogram,i gång av

budgetunderskott.

reflexioner,iharEuropaparlamentetKommissionen och stort sett mensamma
såvälinstitutionerna EMU:sBådaförslag.parlamentet har del attanseregnaen

skall behållas.konvergenskriteriernatidtabell som

harandra fasen EMUtill och iförutseddadeKommissionen stegenatt avanser
på flexibilitet iresultaten visarhittills uppnåddaeffektivt: detagits snabbt och
Unionen kaninstitutionerna.de inblandadetrovärdighetochapparaten seger

kommissionen.avseende,tillförsikt i dettaframtiden med anseran

fram grönbokladeden juni 1995kommissionen lkan tilläggasDet att en om
praktiskavilkaunionen. Denochgenomförandet Ekonomiska monetära angerav

Maastrichtfordraget.tidtabellen iföljakrävs för attarrangemang som
möjlig tillteknisktvalutatillHuvudbudskapet övergången ärär att gemensamen -

för tidtabellen.kostnad och inomrimlig ramenen

särskilt isammanhanget,roll isig självtvillEuropaparlamentet störreenge
ekonomiskariktlinjer.ellerrekommendationerministerrådetsambandmed antaratt

utryckligt målsysselsättninginför fullföreslår ocksåParlamentet ettatt somman
sysselsâttningskommittébör tillsättassärskildoch unionen.Enför medlemsstaterna
kommittén.befogenheter denmed monetärasamma som

SAKOMRÅDEN1.15

ministerrådet,EU-samarbetet harpolitikområden idet gäller enskildaNär
kallas socialpolitiki EUhur detsynpunkterkommissionenoch parlamentet som

handlar i huvudsakSocialpolitikenfungerar.fungerar eller inte omsnarare-
arbetslivsfrågor.

två rättsligaMaastrichtfördraget existerarefterMinisterrådet konstaterar detatt
i sinskriver rådetSomligaarbetslivsfrågor.för fatta beslut igrunder att menar,

införtsEU-nivåarbetsmarknadensmellanden dialog parteratt somrapport,
i någrainte resulterat EU-harDialogenin för ikommer ännusent processen.

överenskommelser.omfattande

medlemsländerallafaktum intedetbeklagar sig tydligareKommissionen över att
dispytergrogrund förområde. Dettaarbetslivsfrågomasföljs åt på omger

brittiska undantagetvill detOcksåEuropaparlamentetsnedvridenkonkurrens. att
med denbättreintegrerasarbetslivsområdetochområdet upphör,på att

fördraget.inlemmas iprotokollet börpolitiken det socialaekonomiska
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kundeutjämningekonomiskfrämjaförregionalpolitikoch attstruktur-EU:s
mellankontakternautveckladelskommissionen: attbättre,tillämpas genomanser

delsmyndigheter,lokalaochregionala genom enmedlemsstaterna,unionen,
kringoklarhet ärvissråderdagkontroll. I somfinansiell vemeffektivare en

för vad.ansvarig

ochkommissionenbådevilkethöjts,harMiljöpolitikens status
djurskydd börochmiljö-Parlamentetvälkomnar. attEuropaparlamentet menar

mednöjddock inte attKommissionenprinciper. ärgrundläggandetill EU:shöra
mellangrâzonråderdetområdetochanvändspåbeslutsprocedurer attsåmånga en

till problem.lettharmarknads-omrâdet.Dettamiljö inreoch

ochfolkhälsakultur,utbildning,visumpolitik,På rad områden, somen
tidigtfor göradet attärkommissionen ännukonsumentskydd, enattmenar

Maastrichtfördraget.utvärdering av

EuratomfördragetochEKSG-iördragetavsnitt idetyckerEuropaparlamentet att
Ocksåenergipolitik.in underborde förasberör energifrågor gemensamensom

parlamentetenligt utgöra ett egetbordeaspekter,europeiskaturism, i dess
politikområde EU-samarbetet.i

inomskall begränsasspråk inteofficiellaantaletParlamentet vidare attanser
unionen.

OCHINVANDRINGS-POLIS-,SAMARBETE I1.16TREDJE PELAREN -RATTSFRÅGOR

utvecklingenmednöjdaparlamentetochkommissionen ärministerrådet,Varken
ochkommissionenSärskilt hosområde.tredje pelarensinomhittills

kommaviktenalla betonarbesvikelse,och attmärksEuropaparlamentet tre aven
område.dettapåvidare

handling,forvissa instrumentfördragetMinisterrådet konstaterar menatt ger
dessainomframsteglyckasföravgörande faktorn göraden attpåpekar att

uppnåddahittillsvilja Depolitiskamedlemsländernas attområden är agera.
tid förkortlite fördet har gåttkänsligt, ochfältetduger inte ärresultaten men-

utvärdering.fullgöraatt en

somtraditionella instrumentsigflitigtemellertidhar använtMinisterrådet av
rekommendationer.ochresolutionerutfärdaMaastricht,föreredanfanns attsom

mellanavgränsningenoprecisai denfrämstrådet, liggerSvårighetema, menar
eller fastamålprecisaingafinns hellertredje pelare. Detforsta ochEU:s

Europol.undantag:medfördragetområden ipå dessa ettSlutdatum -

sig EU:sanvändaförsta pelaretillöverbryggning EU:s atttillMöjligheten av- målengenomföravissaförartikel 100cviabeslutsprocedurer atttraditionella av
beslutnågrafattatsheller inteharutnyttjats. Detintehartredje pelaren ominom -
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aktionereller ståndpunkter,eftersommedlemsländernagemensamma gemensamma
varit oeniga. Följaktligen har inga beslut heller fattats med kvalificerad majoritet,
vilket ministerrådet kan i frågor hur aktionergöra skallom gemensamma
genomföras.

Kommissionen påpekarockså besviket ministerrådet inte gjort mycketatt ännu
sina befogenheterpå tredje pelarensområden, siganväntutan mestav nya av

gamla verktyg. Tredje pelaren har blivt rättsligt ineffektiv på grund oenighetav
mellan medlemsländerna vilken effekt de möjligheterna tillom nya gemensamma
ståndpunkter och aktioner har. Dessutom går det medtrögtgemensamma
antagande och godkännande konventioner, och kravet på enhällighet harav
förlamat beslutsprocessen.

Även kommissionen missnöjd med den otydliga gränsdragningenmellanär tredje
pelaren och traditionella EU-områden. Den varken beslutsfattande ellergynnar
insyn. En lösning problemen kunde möjligheten brygga frågoröverattvara
till första pelaren, den har alltså inte utnyttjats. Den kopplad tillärmen en
ohanterlig procedur: krav på enhällighet plus nationellt godkännande enligt
respektive lands konstitutionella regler.

Europaparlamentet tycker det hög tid för avgörandeframsteg inom tredjeäratt
pelaren.Därför måstebeslut asylpolitik, gränskontroll, invandringspolitik,yttreom
tredjelandsmedborgareoch aktioner narkotikamissbruk förasgradvis in undermot
de traditionella EU-områdenasdomän. Ministerrådet måste möjlighet fattaattges
beslut med kvalificerad majoritet här, parlamentet vidare, ochmenar
begränsningarnai kommissionensinitiativrätt bör bort.tas

Schengenavtaletbör efter hand integrerasi unionenspolitik, och Europol bör ges
alla de befogenheterdet behöver. Unionen bör med rättsligutrustas en gemensam

främjar samarbete skriver parlamenteti sinöver gränserna, Avtalrapport.ram som
med länder utanför unionenbör inte särskilt inte överenskommelsenäventyras, om
fri rörlighet mellan de nordiska länderna.

SÄKERHETS-1.17 ANDRA PELAREN GEMENSAM UTRIKES- OCH-
POLITIK

utrikes- och säkerhetspolitikenRunt har ministerrådet, kommissionen och
parlamentetmycket Till del det sig kritik. Minst negativ tillsäga.att rörstor om
hur den mellanstatliga andra pelaren fungerat naturligt ministerrådet,är nog
medlemsländemasorgan.

Ministerrådet del den kritik förekommit denatt motmenar en av som
utrikes- och säkerhetspolitiken ibland varit överdriven. Rådet hargemensamma

fattat beslut femton aktioner och elvaom gemensamma gemensamma
ståndpunkter. politiska viljan liksomDen här, inom tredje pelaren,denäratt agera

Åsikternaavgörandefaktorn för fullt kunna utnyttja fördraget. utrikes-att ut om
och säkerhetspolitikensförsta tid varierar.
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tilltillgångdirektgeneralsekretariat hardessministerrådet ellerVarken
Även lämnarinformationbehandlingenrådet beklagar.vilketinformation, enav

enligt rådsrapporten.önska,del övrigt att

och måstestadiumtidigtgjorts, ide framstegBeslutsprocedurema ettär, trots som
kanmajoritetkvalificeradmedregeln. BeslutvaritEnhällighet harförbättras.

inblandningGradenutnyttjats.det har inteskede,sekundärttillämpas i avett men
ministerrådet.ochparlamentettvist mellanföremål förEuropaparlamentetfrån är

deninflytandeför överbudgetbefogenheter utövaanvändersina attParlamentet
rådet.säkerhetspolitiken,utrikes- och menargemensamma

föransvarigtochpositioneruttrycker unionens ärordförandelandDet EU:sär som
ökar,ordförandelandetBördoma påaktioner.genomförandet gemensammaav

ordförandelandettrojkanmellanRollfördelningenproblem.vilket skapar
ordförande ochföljandeochföregåendenuvarande, närmastnärmast

ministerrådet i sintyckergeneralsekretariatmåsteklaras rapport.ministerrådets ut,

ochutrikes-förfördragetsintetyckerKommissionen att ramarnya
föregående20derådde underfrån demdrastisktskiljer sigsäkerhetspolitik som

åtgärder harmöjligatidigare,vidare fälttäcks änEmellertidåren. ettnumera
medlemsländernauttryckligt krav på attforrnaliserats det finnsoch ett mer

politik.samordnasin

ochutrikes-denfå i gånghar varit arbetsamDet att gemensammaprocessen
samordningförbättradmålet uppnåsäkerhetspolitiken, och avsevärtatt aven

tyckssvårigheternaSomligakommissionen.politiken uppnåtts,har inte avmenar
aktionerutarbetaskall fattasbeslutstrukturella. När att gemensammaomvara

underambitionerna krymperursprungligadehurkommissionennoterar
gång.beslutsprocessens

måstekommissionen.strukturer, tyckerbli isoleradefår intepelareFördragets
hybriden, därnuvarandeskall fungera. Denhelhetunionenföras somsammanom

konflikter.källa tillfinansiering frånpelarekräver ärbeslut inom annan, enenen

kommissionen.konstaterarhar knappasttill EU använts,kopplingdessVEU och
detmedlemsländer,Ämnet för alla ärkänsligtolikaförstås på sätt menär

spela.roll skavilken VEUenighettydligaremednödvändigt omen

mellan EU:sbristande kontinuitetentill denkritiskocksåKommissionen är
tenderatordförande,suttitde attländer har,Mångaordförandeländer. när som

kannågotsäkerhetspolitikutrikes- ochEU:sbetrakta somsomgemensamma
föri ställetutrikespolitiska linjerna,till dekomplementanvändas ett egnasom

öka, ochskalleffektivitetennödvändigt förkontinuitet attBättre ärtvärtom.
kommissionen.skriversäkerheti Europa,ochstabilitetdärmed

ochutrikes-EU:sEuropaparlamentet attOckså gemensammaanser
traditionelladetförinomoch läggaseffektivblisäkerhetspolitik måste ramenmer
etableraspåförsvarspolitik börsäkerhets-ochdefinieradbättreEU-samarbetet.En
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EU-nivå. Den försvarspolitiken bör säkra unionens dessochgemensamma
medlemsländers Unionen bör få befogenheter.VEU:sgränser.

Det bör möjligt, tycker parlamentet,för visst antal medlemsländer medett attvara
majoritetkvalificerad genomföra humanitära, diplomatiska ellergemensamma

militära aktioner. Inget medlemslandskall då tvingas delta, inget fårlanlatt men
heller förhindra majoriteten genomföra dessaaktioner.att

Enligt Europaparlamentetborde kommissionenfullt få delta i utfomminger ochut
definitionerna den utrikes- och säkerhetspolitikenoch hläven rättav gemensamma

lägga fram forslag. Den demokratiska kontrollen frågor inte hö tillatt av som
första pelaren skall Europaparlamentetoch de nationella parlamenen.utövas av

friundantag från handel för finns fördragetDet i bör slopas,bl.a.vapen som
eftersom det förhindrar kontroll vapenförsäljning till länder utanför unioren.av

förstaSom förebyggande konflikter kunde europeisk :ivilett steg mot av en
fredskår inrättas bl.a. bestående vapenvägrare, tycker parlamentet.Samtdigtav
skulle kunnautbilda observatörer,medlareoch specialisterpåkonfliktlösning.man

1.18 UTVIDGNING AV EU

förbehållerEuropaparlamentet sig lägga fram de Förslag deträtten att anser
förlämpligt beakta tänkbara konsekvenser utvidgning.att av en

UPPFÖLJANDE ÅTGÄRDER1.19

Slutligen har Europaparlamentet någrasynpunkter framtida utvidgiingEUzs
förslagoch till uppföljande åtgärder i samband med eller :fter

regeringskonferensen.

Här tycker parlamentetbl.a. följande:

Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll bör stärkas uider-
regeringskonferensensförhandlingsfas.

Metodernaför fördragsrevisionbehöver parlamentetbehövermedv:rkaöver;ses-
fullt i såväl förhandlingsfasen godkännandefasen.iut som

Man bör genomföra folkomröstning på unionsnivå fööverväga att atten-
godkänna alla bestämmelseri fördraget. sig allt kolle:tivtDet rör trots ettom
beslut påverkar hela Alternativt skulle medlemsländernaEuropa. kunnasom :nas

hålla folkomröstning samtidigt eller låta sina parlament eller nedrösta,attom
några få dagarsmellanrum.

Europaparlamentetbör i framtiden få kommissionen liggarätt attsamma som-
förslag till ändringar Framtida ändringar skallfram i fördraget. gemensamtantas

förparlamentet och ministerrådet innan de går till de nationella parlamenterav
godkännande.
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ÖVRIGA MEDLEMSLÄNDERSYNPUNKTER I EUzs

2.1 BELGIEN

Belgien är EU:sett grundarländer och tillhör traditionellt deav mest
integrationsvänliga. Regeringen har i allmänhet samlad opinion bakomen
sina EU-linjer. Det gör landet redanatt har ganska hållningtydlig och haren
kommit långt i fdrberedelsearbetet. Landets övergipande prioritering är att
föra EMU i hamn.

Premiärminister Jean-Lue Dehaenehar dragit riktlinjerna för den belgiskaupp
hållningen i antal tal, det kanskeett viktigaste hölls i Brygge den 22varav mars1995.

Utvidgningen EU politiskt faktum och ingen frågaettav ärses som somprioriterats i Belgien. Belgarnasentusiasm måttlig, detupp ävensynesvara ominte finns några sakliga invändningar. Enligt Dehaenebör stark kärnaen avmedlemsländertillåtas fram, andraväxa länder måste möjlighet anslutamen att
sig Ett i fleraEU hastigheter måste visserligensenare. lösningvara en somkommer i andra hand, modellen väl problemen ställs införmen motsvarar manvid utvidgning EU.en av

Att fullfölja EMU enligt de riktlinjer ladesfast i Maastricht mycketsom sessom
viktigt i Belgien. Jean-Lue Dehaene tillbakavisar bestämt uppluckringen avkonvergenskriterierna.

Dehaene föreslår vidare den utrikes-att och säkerhetspolitikengemensamma
förstärks, bl.a. införa majoritetsbeslutatt utvidgas möjligt.genom mer av om-VEU bör också föras EU. Det betydernärmare emellertid inte den nationellaatt
suveräniteten det gäller försvarsdimensionennär ska ges upp.

Denna Dehaeneuttalade vilja gradvis låta den andra pelarenattav sig detnärma
traditionella samarbetet gäller i högre gradännu samarbetet inom den tredje
pelaren, framför allt med hänsyn till EU-medborgarnasrättigheter.

Styrelseordföranden i Société Générale och belgiske före detta
kommissionsledamotenEtienne Davignon ifrågasätterkommissionenseffektivitet:
dels det för många ledamöter,är dels har Maastrichtfördraget lett till
effektivitetssänkande konflikter mellan institutionerna, Davignon.menar
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DANMARK2.2

mycketsärskilthörtsintehar ännu omDanmarkhåll iofficielltFrån
förhandlingarförgrundvalEnregeringskonferensen.införståndpunkterna

199596.vinternellerhöstenpå sig tilllåter vänta

forDagordningskrifteni årjunii ututrikesministeriet har gettdanskaDet
tillbakgrundenförredogörvilkeni1996Regeringskonferensen manEuropa - påbehandlaskommakansakområden attviktigaidentifieraroch somkonferensen

dagordningen.

blandenighetrådergenerelltdetkonstaterassammanfattningen attl
vadsigskiljerkonferensenför atthuvuddragen manmenmedlemsstaternaom

utvidgningen.konsekvensernafor ochförberedelsergäller av

ochdebattoffentlig ettaktivståndtillfåviktenframlyfter att enRapporten av kanMaastricht-bakslagsåIGC,forförberedelserna attdeltagandeifolkligtbrett
undvikas.

positionerintamedawaktar attregeringenförklarar atthärmedkonsekvens manI
i dag.falletvad ärhunnit längre änhardebattenoffentliga somdendesstill att

räknarochdockskall uppytterst styraprioriteringar mandanskaVälkända
Kampenmiljö. motochdemokratinärhet,öppenhet,säkerhet,utvidgning,

fortsättningen.ihögreprioriterasochiståfortsattbör centrumarbetslösheten

finnsDanmark. Detmål ipolitisktöverordnatallmäntEU ettUtvidgningen ärav smådegällerdet staternasprissitthar närutvidgningeninsiktsamtidigt attomen eniDärför attrapporteneffektivitet. sägsunionensinflytande omomsorgav- upprätthållas.måsteländermellan EU:sbalansrimlig

Sverige. Detmedlinjermångasåledesfinnssakområden gemensammaEU:sInom ochjämställdhetenöppenhet,påkravenmiljöpolitiken,bl.a.gäller
arbetslivsfrågoma.

regeringenstårSNU,utskottetnedrustningspolitiska somochsäkerhets-s.k.Det
starktförordar attDensäkerhetspolitisk rapport.maj framden 11ladenära, en delardeinklusiveutveckling,säkerhetspolitiskadeltar i EU:sfulltDanmark ut detförunderlagtänktdebatteras,är att varaVBU. Rapporten,berör nusomsom

hösten.underuppläggetofficielladanska
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2.3 FINLAND

När den finländska regeringen i februari 1995 presenterade riktlinjerna fir
sin EU-politik drogs två övergripande slutsatser: Finland skall eftersträva en
bred nationell uppslutning bakom sina positioner uppnåför att ett gott
samarbete i EU, och medlemskapet förändrar inte landets traditionella,
beprövade målsättningar för europaintegrationen.

Utvidgningen EU vill från finsk sida genomförd parallellt medösterutav man se
Nato- och VEU-processema. I juni i år lämnadesstatsrådetsredogörelse till
riksdagen Finlands säkerhetspolitiskariktlinjer Säkerheten för föränderligom en
värld. I redogörelsen Finland understödjer utvidgning Europeiskasägsatt en av
unionen och driver samarbetsbetonadutrikes- och säkerhetspolitik. Europeiskaen
unionen bör, det, växande insats för främja stabiliteten ochsägs göra atten
säkerheteni Nordeuropa. Finland mellanstatligheten central princip iser som en
utvecklandet unionens utrikes- och säkerhetspolitik.Beredningenav gemensamma

beslutenbör förbättras och effektiviseras. Krishanteringsfönnåganbör stärkas.av

Finland vinnlägger sig, liksom de flesta mindre EU-stater, ministerrådet ochattom
kommissionen inte får förändras så de små ställning i unionenatt staternas
försvagas.

sakfrågorAv har Finland lyft fram dels frågan öppenhet, landet ska drivaom som
aktivt, dels jämställdheten, bör princip i EU:s primärrätt.som man menar vara en

Ett EU i flera hastigheter nödvändighet. l praktiken fungerar det såsessom en
redan i dag med EMU. Däremot bör inga undantagtillåtas.permanenta

Europeiska unionen bör stärkas,heter det i den nämnda redogörelsen,mednyss
tanke på säkerhetsrisker såsom okontrollerad migration och internationellnya
brottslighet. Medlemsländema bör fördjupa sig i det Maastrichtfördragetgenom
inledda samarbetetinom rättsliga och inrikes frågor och i hur det kan utvecklas

del hela unionens verksamhet.som en av

2.4 FRANKRIKE

gjordeUnder 1994 premiärminister Balladur, utrikesminister Juppé och
Europaminister Lamassoure vid olika tillfällen framtiden föruttalanden om
det europeiska Vårensamarbetet. 1995 dominerades emellertid det politiska
livet i Frankrike presidentvalet, och det har tid varit tystav en om
förberedelserna inför regeringskonferensen 1996. lnformella förberedelser
görs dock.

Den franska regeringenhar i sin regeringsförklaring kort angivit följande EU-nya
prioriteringar: förstärka ministerrådet, rationalisera klarläggabeslutsprocedurema,
kommissionens roll och förstärka den demokratiska kontrollen ökatgenom
inflytande för de nationella parlamenten.
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blevhaninnan1995,iframtidsfrågorEU:stalhöll marsChiracJacques ett om medmåsteutvidgningen öst ensade mot parasbl.a.han attdärpresident,
verkligbehovbetonade EuropasHan eninstitutionerna. avfördjupning av bli EU:småstesiktpåVEUochsäkerhetspolitik,och attutrikes-gemensam ochi EUordförandeperiodertreåriga envidarevilleChiracförsvarspelare. se

ministerrådet.förstärkningallmän av

singjortharochnationalförsamlingen senaten, varkammare,bådaParlamentets
mål förfyraställerSenatsrapportenfrågor.regeringskonferensens upprapport om

konferensen:

medlemmar.med flerutvidgningtrotsi EUbeslutskrañbibehållen- jordbrukspolitikenregelverk ävenbibehållet- pelarnatredjeochandraieffektivitetökad- hindras görainteskall attsamarbetetfördjupasig villmellanmedlemsländersom-
detta.

borde bliinteEUutvidgningnågonnationalförsamlingens sägs att avrapportI
medlemmar.med 15uniondagensförbättrefungerarinstitutionernaförränaktuell

någraunionentillförafårinteregeringskonferensen nyapåocksåtrycksDär att
detsamtidigt ärattsägerawisas,carte rapportenâEUEttkompetenser. men
sigtänkakanManhastighet. enframåt igåunionenhelaföromöjligt att samma

detsärskilt närsamarbetet,påvill drivaochkanmedlemsländercirkelinre somav
EMU.ochförsvargäller

längrebl.a.ministerrådet,förroll genomstärktförordarBåda rapporterna en
anförtrosbörordförande grupper avUppdragetordförandeskapsperioder. att vara

EuropeiskaslagsolikaföreslårNationalförsamlingen treenskilda.länder änsnarare och monetäraekonomiskaförEuropéen,ConseilGrand ettallmäntråd: ett
säkerhetsfrågor.förochärenden ett

parlamentariskademinskas,börEuropaparlamenteti menarledamöterAntalet
ledamöter600 sättas.tak påbörnationalförsamlingen ettenligtrapporterna - öka.börparlamentetkontroll överparlamentensnationelladeSenaten attanser

Ändåbehållas.börmellanstatlighetentvå attpelare senatengällerVad menar
denförgeneralsekretariatsärskilt gemensammaeffektiviseras.Ettsamarbetetmåste
auktoritet. härDetministerrådetsunderinrättasbörsäkerhetspolitikenochutrikes-

budget.sinhaenligtockså, senatsrapporten, egenbörsamarbetet
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2.5 GREKLAND

förespråkarGrekland EU traditionellthör till de länder i som mer
federalism En utveckling överstatlighet garanti lör demot mer ses som en
små driver intressen.länderna de länderna igenom sinamot att stora
Grekerna värjer sig EU i flera hastigheter, där landet skulle hamnaettmot
i B-laget.

utvidgring välkomnas emellertid första hand förEn EU i iAten. Manav agerar
släppa och Malta. Europaminister Mangakis har dock betonatCypernatt att ettn

växande bli förevändning förEJ inte får union i flera hastigheter.en en

Balansennellan de små och de medlemsländerna mycket viktig. Destora anses
nationella parlamentensmedverkanbör främjas EU-politiken utarbetas,när menar
Mangakis, inte tycker starkareEuropaparlamentskall innebära denatt ett attsom
folkvalda iistitutionen fler befogenheter.ges

Mangakis till de EU-politiker lyfi fram behovet ökad öppenhet.Haniör som av
lIaastrichtfördraget visserligen bra förför EU, det tillkomatt attmenar var men

snabbt for tillräcklig demokratisk insyn.att ge

2.6 IRLAND

Irland ordförande EU halvåret åretä i andra 1996, för
regeringslonferensen. Det innebär särskilda förväntningar och krav.
Irländarnas förberedelser handlar mycket småbevara de ländernasattom
jämiörelsevis inflytande i unionen.stora

Utvidgningen i Dublin politiskt faktum.EU I deöstermot accepteras ettav som
frågorna grundinstâllningeninstitutionella de mindre ländernas inflytandeär att

skall liksom den rådandebalansenmellan institutionerna.bevans,

harNär det gäler ministerrådet utrikesminister Spring han kan tänka sigattsagt
invändning majoritetsbeslut inom den förstautökad pelaren.aven

;annolikt Irlands militära alliansfrihet kommer DebattenDet inteär överges.att att
från den traditionella neutralitetspolitiken har ganskaeventuella varitavstegom

ljum. tills vidare kvar observatör i VEU. UtrikesministerLantet stannar som
Spring i februari regeringenövervägde anslutning till Partnershipsade PFatt en
for Peace.
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ITALIEN2.7

får därigenomochhalvåret 1996förstaordñrandelandEU:sItalien är
Ställningeninledningsfas.regeringskonferensens som en avledasannolikt

ocksåkallelse extraetteuropeisktraditionellochgrundarstater gerEU:s en
ansvar.

italienskadenAgnelliutrikesminister ärochDinipremiärministerEnligt
undergjortslandvinningardebevaraande:följungefärhuvudmálsättningen somatt

fömyelserdegenomföraförverkarsamtidigt attintegration,40 års mansnart som
enigt,effektivt iförbliskall kunna ettbeslutsfattandetförnödvändiga attärsom

solidariskt Europa.ochhomogent

nödvändigtitalienska att tadenenligtdet,Utvidgningen gör synen,österut
ochekonomiskmiljöpolitik ochjordbruk,Samarbetsområdentill hurställning som

förändras.behöversammanhållningsocial

LUXEMBURG2.8

villöverrepresenteradeabsolutröstmässigt mestoch detlandminstaEU:s
inflytande.medlemsländernassmådestarkt värnamycketnaturligtvis om

regeringskonferensen.memorandumharLuxemburgi ettRegeringen utgett om
Dettademokratiskt Europa.ochintegrerattillsigbekännerLuxemburg ett mera

ochmarknadeninredenfullbordandetmål:radupprätthållandetinnebär avav en
unionenkonsolideringunionen, genomochekonomiska monetära avden

och småsydländerochnord- storamellan samtsolidaritetgemenskapsintegration,
ochfördragetmodell isocialbevarandetband, enkulturellaländer, enav

tillväxt.miljövänlig

inominstitutionella frågorvidviktläggs ramenmemorandumregeringens storI
kommerutvidgningsförhandlingamaregeringLuxemburgs attutvidgning.för anser

casebyfördel med casedetdärförkomplicerade och attbli vore enatt anser
utvärderatillfällefåmåstemedlemsländerna attdärtill unionenanslutning

finansiella.huvudsakligenkonsekvenserna,

ekonomiska ochdengällerreglernapåverkabör inteRegeringskonferensen som
unionen.monetära

förbättrasmekanismemamåstesäkerhetspolitikenochutrikes-gällerdetNär
sig ochförsvarakunnamåsteUnionenmajoritetsbeslut.utvidgning avgenom börVEUNato.tillhöramedlemsstateralla EU:ssikt börPåkriser.hanteraexterna

integreringgradvissäkerställabörFördraget avhittills.roll enspela änstörreen
unionen.iVEU

nödvändigtdet attregering ärLuxemburgs attområdetredje pelarensPâ anser börfördragetlpelama.skildademellanenhetligheteninstitutionelladenbetona
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befogenheter TillämpningenEG-domstolen. artikel 100 skullestörre ges av c
framstegmedföra sådanaområden asylpolitik, invandring, kampen motsom

narkotika och internationella bedrägerier.mot

fråga flera regeringen alla reformer skallI Europa i hastigheterett attanserom
omfatta godtagbaraskälalla medelemsländer;dock medlemsland haratt ett som

inte delta i reform kan utanför.ståatt en

dimensionen förstärkasVidare regeringen den sociala måste inomattanser
unionen. Luxemburgs regering förespråkar det i det fördraget uttryckligenatt nya
refererastill mänskliga rättigheter.

NEDERLÄNDERNA2.9

Regeringen i Haag vill stärka den utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitiken förbättra inomoch samarbetet tredje pelaren.

avsedd debatt, regeringenl den stimulera presenteradevåren 1995rapport, att som
olikadiskuteras stärka den utrikes- och säkerhetspolitiken.sätt att gemensamma

Ministerrådets sekretariatskulle stärkaskunna alternativt skapart.ex. ett nyttman
inom ministerrådet enbart ansvarigt för den utrikes- ochorgan gemensamma

säkerhetspolitiken, för lägesanalyser skulle kunna ökas ochresurserna
kommissionensroll skulle kunna bli orealistiskt föreslåDetstörre. attanses samma
beslutsprinciper inom andra inom första pelaren. viss användningMensom en av
majoritetsomröstning forordas, såsom vid beslut hur aktionerom gemensamma
skall genomföras.

diskuterar hur samarbetet inom tredje pelaren skall kunnaEn rapportannan
förbättras. behövs, det, bl.a. minimiregler forDär asyl, klararesägs gemensamma
och ökade roller for EU-institutionerna och något färre mellanstatliga inslag.

André Szasz,professor i europeiskastudier vid Amsterdams universitet, imenar
artikel Nederländernaskulle höra till de länder deltar i hård kärnaatten som en

i fundamentaltEU, sådanutvecklas. Nederländernahar, Szasz,ettenom menar
intresse stabilt Europa.ettav

2.10 PORTUGAL

regeringskonferensen kommerI Portugal förekommer bedömningen attatt
dentill begränsade reformer EU. Det har viktigtleda ansetts attav

behålls.medlemsländernanuvarande maktbalansen mellan

for landet underbedömas väsentligaVissa principer kan som
regeringskonferensen:

inte i takt.framåt mål. Alla behöverdock gåHela börEU mot sammasamma-
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undv.kas.börundantagregelverk;institutionelltfinnasskall baraDet ett- haskall status.Alla medborgare samma- utveckling.avgörandeför EU:såsikterMedborgarnas är-

SPANIEN2.11

relativtintagitreflexionsgruppenförordförandeegenskap eniSpanien har av
fördelardeslå vaktvilllandettydligt somMen det är attattityd. omförsiktig
Spanjorernaunionsländerna.fattigarederegelverknuvarandeEU:s ger

ochstorlekmedlemsländernasmellanrelationtydligareocksåförespråkar en
Medelhavspolitiken.hjärtefråga ärEninflytande.deras annan

skuggorsina överkastatskandalerharpolitiskaserieochproblemEkonomiska en
andraEUordförandeskapetiförförberedelser överregeringens att taspanskaden

1995.halvåret

påregeringensunder vårenutvecklade synUtrikesministeriet
mderlag förIGC -96dokument,IOO-sidigtfrågor iregeringskonferensens ett -

reflexion.en

landetinte någotöstutvidgningen ärbl.a.framgårregeringsdokumentet attI
fdaum,politisktpåskynda. Den ett menförsöka accepteraskommer somatt
mycketbibehållasåförsökaförmycketsannolikt somattkommer göraSpanien att

behövakommakanoch attlandet,i dagregelverkdetmöjligt somgynnarsomav medöstutvidgningenbalanseravill enutvidgning. Dessutomvidändras manen
Medelhavet.problematikenfokusering på runtstörre

mnisterrådet.röstetal imedlemsländernasi Madridfrågorna ärdeEn tyngreav PolenSpaniensåväldärstora,de sextalasdokumentregeringens somattI om
andramedm detvåytterligare röster,bordeinkluderas,utvidgningeneñer ges

litetchskulle tvåordningenMed den ettröstetal. storabehåller sinaländerna
föreslåsdokumentetmajoritet. Ikvalificeradmedbeslutblockeraland kurma ett

100mel minstländerminoritet:blockerandekriterium trealternativtockså ett
Grekland.Italien ochSpanien,invånare t.ex.miljoner

AllaMadrid-regeringen.enligt storaledamöter,ungefär 15bör haKommissionen
enligttilldelnir.gsinländer fårövrigamedanledamot,varsin enfår dåländer

roterandeordning.

pelarenföstadensakområdeninomolikavilja EU:sinteSpanjorerna attsynes
regeringskonferensen.underrörs

utvecklas.hårda kärnorskefår intefördjupning attfortsattaEU:s genom
utvecklingsigtänkamedlemsländer,andrafleraliksomSpanien,kan enDäremot

hastigheter.i olika

kritiskföremål förhåll,mångavämad äromsorgsfulltSubsidiaritetsprincipen,
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iväl komma under luppMadrid. Principen kan mycketgranskning i sättasatt
regeringskonferensen.sambandmed

finns ingaallmänt behöva stärkas, detSamarbetetinom andra pelaren menanses
idéer härom.utvecklade

förstaSamarbetsområden naturligt integrera i denpelarensDen tredje attvore
spanskaregeringen.pelaren,enligt den

2.12 TYSKLAND

starkast drivit utvidgning Central- ochTyskland det EU-landär motsom
Östeuropa, för Europaparlamentet.fördjupning samarbetet och ökad maktav
Ännu från regeringen, utrikesministerietfinns ingen avstämd position men

frångjorts kristdemokraternahar angivit vissa linjer, och utspel har
CDUCSU.

februari punkter kommerUtrikesminister Kinkel i några attangav som vara
vägledandeför regeringensagerandeunder regeringskonferensen:

Konferensen får bli sluten teknokrat-debatt.inte en-
EU-samarbetetskall stärka konkurrenskraft och allaEuropas européersvärna om-

välstånd, livskvalitet säkerhet.och
EU måste bli och handlingskraftigt det utrikes- ochtyngre mer-

säkerhetspolitiskaområdet. Majoritetsbeslut måstehär övervägas.
gränsöverskridandebrottslighet måstestärkas. baraKampen Europol ärmot ett-

första steg.
Såväl röstfordelningen i rådet kommissionens sammansättning ochsom-

inflytande måsteEuropaparlamentets över.ses

har utrikesministeriets beredning CDUCSU:s utspel frånMan i även vägt
det har lägre dignitet,hösten där EU i koncentriska cirklar1994 även ettom

forordas: i mitten, med Tyskland och Frankrike istark kärna kärnasom enen
käman.

FörbundskanslerHelmut Kohl hävdar i artikel i Monde i majLe Europaatten
union vid sidan för effektivt skallbehöver politisk EMU medlemsstaternaattaven

medkunna skydda sina intressen.Kohl slår i artikeln fast suveränaatt systemet
total makt på alla områden,har misslyckats i Europa.själva utövarstater, som

alltså varit den tillskyndaren utvidgning EU medTyskland har stora av en av
Östeuropa.Emellertid den tyska hållningen påländernai Central- och tycks senare

blivit lite avvaktande, bl.a. efter undersökningar visar dettid ha attmer som
stödet för utvidgningenfolkliga avtar.

utrikespolitiske talesman Karl stöder tanken påCDUCSU:s Lamers att ge
beslutsrätt all EU-lagstiftning, liksomoch ministerrådet iparlamentet gemensam
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förslag.lägga framparlamentet rätt attatt ge

betonarvikt. Hantrycker på EMU:sBundesbank, attförchefenTietrneyer,Hans
villTietmeyrrunion.gemenskapgenuin monetärförutsättning for är seenenen
följermedlemsländemxinstitution attgaranterarsomgemensamen

i EMU.inträdetvid självabarahela tiden intekonvergenskraven -

presentendei juniSchäuble,Wolfgangförbundsdagen,igruppledareCDUCSU:s
därSchäublesäkerhetspolitiken.ochutrikes-kringdiskussionsunderlag nenarett

nedlem ibliocksåbörsiktmedlemslandi EU attmålet förbl.a. ett varaatt
det.heerbör eftersträvas,och Natomellan EU, VEUlikformighetNato. En

STORBRITANNIEN2.13

iintensivare änframtidunionensEU debatteni ärIngenstans om
prollemständiga attharregeringenkonservativaStorbritannien. Den

påskeptikørnaEU ochåtagandensina gentemotmellanbalansera
partiet.inom detfrämsthemmaplan, egna

isanarbetetfördjupabenägnaminstländertill deStorbritannien hör är attsom
riktig förmycketområdenpolitiskt känsliga ärsuveränitetNationellEU. över

britterna.

[S95februariii The European emotDavid DavisEU-minister argumenterar
beiövermedborgare ettslår fast Europasintegration ochpolitiskytterligare att

demokratiskaför dennödvändigNationalstatennationalstater. ärEuropa av
Davis.legitimitet,singrundval EU resonerarsom ger

sitt motståndvårental underi fleraJohn Major har upprepat motPremiärminister
nationelaall minskningochmajoritetsbeslut veton.användningutökad mot avav

gemensammamedståndpunkterbrittiskaflera ärmindre finnsdestoIcke mersom
integrationsvänliga länder.

medföra signågraregeringskonferensenkommerinte britterna attAllmänt atttror
reformer i EU.genomgripande

föremellertid delÖstutvidgningen hyserManbritterna.stöds en oroav
strukur- ochoch forjordbrukspolitikenforkonsekvenserutvidgningens

regionalstöden.

vissaudda i EU,något ärståndpunkt,brittisk attmöjlig är gemensammaEn som
nationelltillåtergåroch kultur,folkhälsautbildning,Samarbetsområden,såsom

i parlamentetEU-skeptikemablandförekommerkravDettakompetens.

Imellanstatlighetm.behållapelarenandra marsHuvudmålet inom attvarasynes
:kull föradenfornågot,stärkaVEU attfram utanförslagbrittisktlades attett om

påkravfinnas någriintetyckspelarentredjegällerVadinom EU:sin det ram.
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fördraget.ändraatt

Labour- och oppositionsledaren Blair allmänt EU-medlemskapetTony sitt stöd,ger
fortsattliksom utveckling unionen. Han vill ha slut det brittiskapåetten av

undantaget arbetsmarknadspolitikenspå social- och område. Till skillnad från det
liberaldemokratiska partiet dock Labour fortsatt tveksamt till utökadär en
användning majoritetsbesluti Störreöppenhetförordas Labour, villEU.av somav

alla lagstiftande ministerrådssessionerhålls för dörrar.att öppna

ÖSTERRIKE2.14

omfattande hållningenEtt dokument den officiella österrikiska införom
regeringskonferensen mångaregeringen i maj. Precis andraantogs av som

Österrikemedlemsländer någrasig inte omvälvningarväntar större av
konferensen.

Regeringsdokumentetbetonar de småmedlemsländemasintressenmåstevärnasatt
Österrikede ländernas.Samtidigt stöder kraftigt utvidgningenstörregentemot av

EU För klara denna utveckling i olika takt lösning, denöster. ärmot att en en men
måste tillfällig.vara

ÖsterrikeInstitutionellt vill röstfördelningen i rådet bibehålls, liksom detatt
nuvarande för rotation ordförandeskapet. Landet förär öppetsystemet attav
etappvis utvidga Europaparlamentets till medverkan och kontroll i EU-rätt
samarbetet. kommissionen varje land i fortsättningenInom måste haäven rätt att
nominera ledamot.en

EMU-processenbör enligt Österrikamafå fortgå orubbad vill inte EMUattman-
kommer regeringskonferensensdagordning. sakområdenVissa andra ärupp
Österrike berett kan tänka utöka det formellaMan sig EU-samarbetetatt ta attupp.

energifrågormed och katastrofskydd, och vill förstärka miljöpolitiken.man
Österrikevill inte blir politikområde.Däremot turismatt ett gemensamt

Den utrikes- och säkerhetspolitiken måste stärkas undergemensamma
regeringskonferensen.Tills vidare får emellertid förstärkningen ske inom den

Österrikama orealistitskt underpelarstruktur byggts det redanattsom upp. ser som
traditionellt1996 konferens omvandla andra pelaren tillårs ett

forsvarspolitik kunna utvecklas,gemenskapssamarbete.En skulle mengemensam
dit måste långsiktigvägen sessom en process.

Skrivningarna den österrikiska neutraliteten den del regeringensärom av
medierna. Ordetdokument infor regeringskonferensen intresse irönt störstsom

utrikes- ochutarbetandetneutralitet inte, detnämns sägsatt av en gemensammen
länder har på dettaförsvarspolitik inte särskilda politik vissaberör den som

område.

Österrike eñerlyserbetydelse för medborgarna.Tredje pelaren storansesvara av
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