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Förord

Enligt Maastrichtfördraget ska EU-ländema under sammankalla1996
konferens med företrädare för medlemsländemas regeringar.en

Konferensen, inleddes den 1996, ska undersöka vilka29som mars
bestämmelser i fördraget behöver ändras för de mål stårattsom som
angivna där ska kunna uppfyllas. här fördraget skaDen översynen av

med sikte ska utvidgasEU med antal länder villäga att ettrum som
Östeuropa.medlemmar,bli främst i Central- och

parlamentariskaDen EU 96-kommittén tillsattes regeringen 1995av
för arbeta tvåmed huvuduppgifter: dels låta utredningaratt göra om
viktigare sakfrågor kan komma behandlas underattsom
regeringskonferensen, dels stimulera den offentliga debatten kring
konferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsikter tillfällege

för sina uppfattningar.att argumentera

förInom den arbetsuppgiften har kommittén arrangeratramen senare
seminarier och hearingar skriftserie med informationsamt utger en
och bakgrundsanalyser olika frågor inför regeringskonferensen.av
Några skrifterna sammanfattar seminarier och hearingar. Följandeav
övriga skrifter har i denna serie:getts ut

regeringskonferens"EU:s lägesrapport"en- -
"Röster regeringskonferensEU:s hearing medom- -

organisationsföreträdare, debattörer och forskare" SOU 1995:77
"EU regeringskonferensen 1996 institutionemas rapporterom- -

och synpunkter i övriga medlemsländer" SOU 1995:80
"EU-kandidater länder12 kan bli EU:s medlemmar"som nya- -

SOU 1995:83
utvidgat"Ett EU möjligheter och problem. Sammanfattning av-

hearing i augusti 1995" SOU 1995:101en
"Medborgamas frihet ochEU säkerhet Frågor unionensom- -

tredje pelare inför regeringskonferensen 1996" SOU 1995:102
"Omvärld, säkerhet, försvar. Frågor EU:s andra pelare införom-

regeringskonferensen 1996" SOU 1995:111
"Sverige i EU makt öppenhet, kontroll. Sammanfattning ettav- -

seminarium i september 1995" SOU 1995:130
"Vem bestämmer vad EU:s interna spelregler inför-

regeringskonferensen 1996:41996" SOU



första införFrågor pelare"Politik0mråden under lupp. EU:som-
1996:5regeringskonferensen 1996" SOU

och övriga EU-ländersMaastricht till Turin. Bakgrund"Från-
infor regeringskonferensen 1996" SOU 1996:24.och debattförslag

formalia.aktörer,regeringskonferens procedurer,"EUzs --
i april SOU 1996:76.Sammanfattning seminarium 1996"ettav

regionalasammanfattning fyra de mötenDenna ärrapport en av av
ocharrangerade mellan november 199596-k0mmitténEU marssom

kommitténsfrån har gjortsDokumentationen1996. mötena av
pressekreterare Andershar sammanställtssekretariat. Texten av

Bolling.

Stockholm i juni 1996

Ingrid Larén Marklund
i 96-kommitténHuvudsekreterare EU
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Inledning

initiativ96-k0mrnitténEUnovember och 1996Mellan 1995 togmars
Umeå,Orebro,på följande platser:tiouregionalasammanlagttill möten

Visby, Göteborg ochLinköping, Kalmar,Ostersund,Borlänge,Kiruna,
Malmö.

Samarrangemang

96-k0mmitténmellan EUorganiseradesMötena samarrangemangsom
utarbetadesmyndigheter.organisationer och Programmenoch lokala

sekretariat.kommitténsi samarbete medde lokala arrangörernaav

hel del från till Devarieradeavhandlades ort.De ortteman ensom
indirektdirekt ellerhade i allmänhetnaturligtvis alltid ochberörde EU

fickfrågor. Dockregeringskonferensen och desstillanknytning
kopplingeller regionalstark lokalemellanåt med störreteman

regeringskonferensen.änutrymme

18/19vanligen mellan klockanregionalatill deanslutningI mötena,
oftaför allmänheten därkväll, ägdeoch 21 möten manrum,samma

inbjudnaOftast deltog deunder dagen.temantog samma somupp
bådaföredragshållama i mötena.

Fyra möten

i landet:sammanfattar fyra de tioskriftenhär mötenaDen runt omav
Örebro också det förstanovember 1995,2 mötet,varsom-

januari 1996,Kiruna 18-
januari ochBorlänge 22 1996-

sista i serien.det1996,Malmö 14 mötetsom varmars°



Örebro

kl 17.00november 1995, SCB-huset 13.302 -

ordförande förTolgfors, ledamot 96-kommittén,Sten EUi mötet.var
biträdandefrån också ledamoten Andnor,Med kommittén Beritvar

Sterndal och Sang Nyman.sekreterare Eva assistent

folkliga EuropaDet

i grunden viktigast för Europasamarbetet,Fredsaspekten är allra
förutsättning för andraeftersom fred lösa alla problem.är atten

påpekade författare journalist,Marit Paulsen, ochDet som var
Örebroseminariet.först medverkande under EU harbland deut

påuppgift visa konflikter kan lösas civiliseratviktig i att att etten
påför Slagfältet.d.v.s. vid förhandlingsbordet i ställetsätt,

förBland medborgarna intresset EU konstaterade Paulsen.är svagt,
angå bara elit. kom till uttryck i det svenskaSamarbetet tycks Dettaen

valet till Europaparlamentet, där 50 valde inteän rösta.procent attmer

System vänorterav

då folkligare Europa Enligt Paulsen börska vi byggaHur ett
under regeringskonferensen åtminstone dag förministrarna avsätta en

med bristandediskutera problemet det folkliga intresset. Honatt
Öst-föreslog skulle skapa där ochvänorter, ävenett systematt man av

kan ingå. ska kunna umgås ochCentraleuropa Man över gränserna
kunna böja franska verb", sade Paulsen,skapa nätverk "utan att som

många aktiviteterframhöll det finns där medborgare kanEuropasatt
oberoende språk fotbollstumeringar,ha mycket gemensamt av -

verksamhet i hembygdsforeningar, urskyddsarbeteamatörteater, m.m.

"märkvärdigt"EU

måstemedborgarutbytetNätverk skapar personliga kontakter, varamen
så, sig i integrationenbredare menade Paulsen. Förän att engagera

och de har roll spela.måste folk tycka det roligtär att attatt en egen
"märkvärdigt" och uppfattaskänns alltför "pengamasJust EU somnu



byråkratemas projekt". ställs kravoch Dessutom stora
språkkunskaper.

EU-samarbetets grundidé skapa fred. Förutsättningarna förattvar
denna grundidé finns i utsträckning vid köksbordet vidstörre än

börjarkonferensbordet, tyckte Paulsen. "Fred hemma".

Ekonomiska unionenoch monetära

funnitsEn önskan fasta växelkurser har länge bland deom
fråneuropeiska berättade Annika Alexius Sverigesländerna,

påriksbank. Efter det s.k. Bretton Woods-systemets sammanbrott
inleddes för fasta EG-1970-talet samarbete kurser mellanett

länderna. Den planerade unionen, EMU, blir slutligamonetära det
oåterkalleligt låsta övergångkurser tillochsteget mot en en

valuta.gemensam

huvudsakliga nackdelen med delta i unionDen monetär äratt atten
då inte längre kvarhar möjligheten ekonomiskaattman parera

störningar justera växelkursen. Sverige har emellertidIattgenom
devalveringar justeringar neråt växelkursen inte foranväntsav- -

störningar, för passivt ekonomin tillatt utan attparera anpassa en
inflationstakt varit högre omvärldens, enligt Alexius.änsom

Flexibilitet underlättar anpassning

Om land har väl utvecklade alternativa förmetoderett att anpassa
ekonomin har det inte lika behov bemöta ekonomiskastort attav
störningar med hjälp växelkursjusteringar. ekonomi med flexibelEnav
arbetsmarknad och rörliga priser sig lättare.anpassar

hårt land drabbasHur störning i viss bransch beror hurett av en en
koncentrerad dess industristruktur berättade Alexius.är,
Undersökningar visar industrin i Sverige koncentrerad tilläratt ettmer
fåtal branscher vad fallet i de länderna Tyskland, Frankrikeän är stora
och Storbritannien. jämförtMen med andra mindre EU-länder denär
svenska industrin spridd.väl baseras inte den svenskaDessutom
utrikeshandeln så påmycket komparativa fördelar något som ger en

känslighet for störningar i enskilda branscher. Exempelvis bådestörre
och importerar vi bilar.exporterar



Lättare jämföra priser

Fördelarna med union flera, menade Alexius. Företagenmonetär ären
behöver inte gardera sig förändringar i växelkursen i de länder därmot

investerar.de detta följerAv ökad handel och lägre Dessutomräntor.
slipper både företag och enskilda kostnaderna för växla valutor, ochatt
det blir lättare jämföra priser och löner mellan olika länder. Detatt
finns också politiskt symbolvärde i europeisk valuta.ett en gemensam

kanskeDen vinsten med EMU-medlemskap för Sverigesstörsta delett
minskad ränteskillnad Tyskland, ansåg Alexius. Sverigemotvore en

skulle också vinna i ekonomisk trovärdighet, trodde hon, eftersom
har historia hög inflation och upprepade devalveringar, deten av som

angeläget bryta med.är att

Goda förutsättningar för Sverige

Annika Alexius sammanfattade läget Sverige har godaattsom
ekonomiska förutsättningar imed EMU. ocksåHon poängteradeatt

de krav ställs på den ekonomiska politiken desammaatt är oavsettsom
medlemskap i EMU skärps kraven väljer ståsnarast attom man-
utanför.

Öppenhet och offentlighet i EU

Är våra grundförutsättningar för frågadedemokrati hotade Eva
påOttenäs, journalist TV 4 Bergslagen. Hon själv svaret attgav

pådet hänger själva: offentlighetsprincipen, år200 gammaloss en
måstegrundrätt, försvaras. Principen folkstyret,garanterar ett

fritt meningsutbyte och rättssäkerheten, fastslog Ottenäs.

Enligt offentlighetsprincipen har och delrätt att tavar en av
myndigheters allmänna handlingar så de registrerats. Viktigasnart

idelar principen meddelarfriheten källskyddet,och unikaär förärsom
Sverige. innebärDe offentliga tjänstemän har "läcka" tillrättatt att

Samtidigt det uttryckligen förbjudet efterforskaär attpressen. vem som
"läckt".



i sekretesslagenUndantag

berättadeoffentlighetsprincipen,frånnaturligtvis undantagfinnsDet
tystnadsplikteller skyddashållas hemligtVad kanOttenäs. avsom

hemligstämpling bl.a. intressetSkäl forframgår sekretesslagen.i är att
länder den s.k.förbindelser med andrasäkerhet ochskydda rikets -

uppståmed i kan detSverige gick EUSedanutrikessekretessen.
ellerutrikes-EU-handlingar ska betraktaskringfrågetecken somom

handlingar i beslutsprocessEU:sinrikeshandlingar. Ibland härstammar
kanske har sekretessländermedlemsländerfrån andra somsom-

i Sverige.och inte somhuvudregel tvärtom

ministerrådJournalisten fråntidningen EU:sberättadeOttenäs att
få handlingarregeringen begärt 20svenskarespektive den att omse
fyra handlingar släpptesEuropol.polissamarbetet Baraeuropeiskadet

allasläpptesvenska justitiedeparmetementetrådet, medan detav
delvis.offentliggjordes dock baradokument ettutom ett

EG-domstoleniKan prövas

i vissafinns okunnighetdetSamtidigt menade Ottenäs ännuatt en
lagstiftningen och hur EU-verkochsvenska departement om

medfrågade sig vad händerska hanteras. Honhandlingar som
konflikt med EG-rätten.ioffentlighetsprincipen den kommerom

brittiskaEG-domstolen.öppenheten i DenMöjligheten finns prövaatt
testade ministerrådets lämnaGuardiantidningen The vägran ut ettatt

finns reglertidningen det sedan 1993handlingar till trotsantal att om
från rådettillgång till dokumentfå möjligaallmänheten ska störstaatt
handlingså till vida varjeTidningen fickoch kommissionen. rätt att

hemligstämplat dem i klump.Rådet hademåste bedömas för sig.

for hur skabli svårt EU-ländemakommerDet attatt manenas om
inställningeneftersomoffentlighetsfrågoma, trodde Ottenäs,hantera

driversvenska förhandlama,så från land till land.skiftar De som
stödet i"rågfår dock i ryggen"öppenhetsfrågoma, av

hemmaopinionen, menade hon.



Kan EU:s strukturfonder jobbge

Örebro,Lennart påJansson, planeringsdirektör länsstyrelsen i
presenterade EU:s målområdenastrukturfonder olikaoch de i den

regionalpolitiken. Strukturfonderna utgör ungefärgemensamma
30 EU:s budget.procent av

Under åren får1995-1999 Sverige ungefär tolv miljarder kronor från
strukturfondema. fårDessutom cirka miljarder1,2 de s.k.genom
gemenskapsinitiativen, syftar till skapa kontaktytor överattsom
nationsgränsema på regional och nivå,lokal berättade Jansson.

Näringslivet engageras

Stöd enligt mål i den2 regionalpolitiken syftar till attgemensamma
omvandla industriregioner på tillbakagång. Jansson presenterade planen
for de mål 2-pengar går till Bergslagen. Planen skulle heltsom vara
klar i slutet november 1995, och hade godkäntsav pengarna av
kommissionen. länFem inblandade i arbetet, och skullevar nu
näringslivet i genomförandet, förklarade Jansson. De treengageras
målen i planen var:

infrastruktur för näringslivsmiljö,-
företagsutveckling och höjd kompetensnivå,-
lokal utveckling.-

EU och den demokratiska
förankringen

Sedan den januaril 1995 vihar politiskt i Sverige:ett nytt system
kombination parlamentarisk demokrati och europeiskten av

maktdelningssystem. Det handlar dock än ettmer om en process
svårtvilket fågör det insiktsystem, i det sker, förklaradeatt som

Örebro.Jan Olsson, vid högskolan istatsvetare

EU-frågoma inte naturlig delär svensk politik,ännu menadeen av
Olsson. Politikerna har inte drivit debatt eller på aktivt bildatsättannat
opinion, frågorna aktuellavarit sedan slutet l980-talet.trots att Deav

gjorts under valrörelsema har varit ytliga ochansatser tama,som
tyckte han.



förändringDramatisk

förändrasi praktikenoförändrat,vårt politiskaFormellt är system men
inomgällerenligt Olsson. Detdramatiskt,det t.ex.nu
alltsåSamtidigt släparförvaltningen.ochsäkerhetspolitiken

bland medborgarnaförintresset EU ärefter, ochopinionsbildningen
svagt.

delar.består fleraunderskottdemokratiskaansåg EU:sOlsson att av
ställninginstitutionen,folkvalda ärendadenEuropaparlamentets,-

inflytande ökar.dessäven omsvag -
Öppenheten Ministerrådets beslut skabegränsad.i institutionerna är°

föregåendedenödvändigtvisintetyckte Olsson,offentliga,vara
kunnat om.öppenhetdebatterna vars enasman

demokratisk.tillräckligtinteBeslutsprocessen är-
dålig.förankringenfolkliga ärDen-

tjänstemännenhosMakten

byråkratin:enligt Olsson iliggerdemokratiproblemEtt annat
politiskti dennanyckelrollspelarförvaltningen systemtyp aven

frånutgår då intepolitik. Maktengenomförabåde skapa ochattgenom
och tjänstemännen.från förvaltningenrealitetenifolket, utan

demokratisynpunkt,problematiskpassiva rollpartiernasDessutom är ur
deEU-frågan harsplittrade ipartiernaOlsson. Eftersommenade är

logik liggermed förhandlingensenlighetskapa opinion. Iundvikit att
fattatsså inget beslut harEU-frågor längeockså lågt i olikapolitikerna

förförhandling minskarunderför mycketberättar utrymmetenman
opinion.Efteråt för drivadetkompromisser. är attsent

Gullan Gidlund,Janerik Gidlund ochrefererade tillOlsson statsvetama
tillfolkrörelsedemokratigår frånviatt enenmenar nusom

valmaskiner ochdär partierna ärelitdemokrati, tystaagerar
dessemellan.

demokratinLångsammare förtakt bra

följande fyrabl.a.Olsson visadedemokratin förbättrasdåkanHur
förändring:förpunkter

EU-arbetet.slå på takten iAtt av-
nödvändigt. Eftersom EUIndividperspektivetfolk. ärAtt engagera-

någontingmellanstatligt utanfederation ellervarken systemär etten
deltagande.lösningar föremellan, krävsmitt nya

10



tillAtt myndigheter och "tvinga fram" EU-dokument olika- av
slag.

Att seminarier och hearingar detta slag.- arrangera av

ll



Kiruna

17.00kl 13.00Folkets Hus1996;18 januari -

Holma.ledamot Siv96-kommitténsdagen EUOrdförande under var
kommunalråd KirunaThörnman, imedtillsammans LarshälsadeHon

ocksåmedverkadeFrån kommitténvälkomna.åhörarnakommun,
SterndalEvabiträdande sekreterarnaochriggeboFledamoten Birgit

och Nyman.Pia

i EU:Subsidiaritetsprincipen
ochregeringskonferensen

ställninglänets/kommunens

traditioner,många med olikaolika länderinnefattarEU-bygget
pålösningarskakulturer,politiskasynpunkter och enas omsom

frånJerneckMagnuskonstaterade docentproblem,gemensamma
universitet.institutionen vid LundsStatsvetenskapliga

svårfångatunionen. Detinomdiskuteras ärSubsidiaritet ettnu
användsocksåanvändas ochkanenligt Jerneck,begrepp, som --

bestämdhar intedebatten.politiska Begreppetpå många i densätt en
flera olikakanfinns,tolkningarflerainnebörd, utan passasom

syften.politiska

principKatolsk

förståmåsteprincip.katolsk MansubsidiaritetYtterst är en
subsidiaritetenförstå hurförtänkandei katolsktgmndelementen att

religiösbetyder inte detdettaJerneck. ärmenade Menfungerar, att en
finnskatolskai det Europapolitiska livetdet i detprincip, attutan

arbetetpolitiskai detochsomliga begreppkvar: synsättreligionsrester
ipolitiska kulturenhärtänkande. Deni religiösthar sitt ursprung

förstå.svårtdelvis hai SverigekanEuropa att

erfarenhetenpraktiskafånga denförsökthanJerneck berättade att av
harEU-länderna. HanBryssel och iiden användssåsomprincipen,

12



påEU-institutionema begreppet förockså undersökt hur de olika ser
närvarande.

effektivitetDemokrati och

demokrati politisk effektivitet.Subsidiariteten såväl politiskberör som
folkligåstadkomma hög gradinte säkert kanDet är att avman en

uppnår effektivitetförankring och demokrati samtidigt storsom man
medborgarnasgäller beslutsfattandet och möjligheten ökadetnär att

svårt förenavälfärd, förklarade Jemeck. Hittills har det varit dessaatt
effektiviteten kan demokratin blibåda storheter. Satsar man mer

mittvice Subsidiariteten handlar balanseralidande och attomversa.
emellan.

legitimitet ochPå lång sikt grundas emellertid EU-systemets
folkliga förankring, menadetrovärdighet på dess demokratiska och

åstadkommatrodde inte i längden kanJemeck. Han att ettman
ocksådet demokratiskt.effektivt ärutan attsystem

inom första pelarenBara

påSubsidiaritetsprincipen gäller bara inom första pelare och baraEU:s
områden delad mellan och medlemsländerna.där kompetensen EUär
Områden fatta exklusivdär har beslut s.k.EU ensamrätt att

jordbruk och utrikeshandel, berörs inte principen,kompetens, t.ex. av
inte heller andra pelaren utrikes- och säkerhetspolitik ellerliksom

rättsliga och inrikes frågor. det allttredje pelaren Men är trots en
frågorna EU-samarbetetmajoritet i berörs.somav

subsidiaritetsprincipenkan kalla för maktdelning,Man instrumentett
i dagförklarade Jemeck. vid nationsgränsema, d.v.s. denDen stannar

makten ska delas medlemsländerna mellanhandlar inte hur inomom
regioner och kommuner. Enligt Jemeck finns dockexempelvis stat,

principen, politiska viljan finns, utvidgasinget hindrar denatt omsom
omfatta regioner och andra aktörer.till ävenatt

Elastisk artikel

Maastrichtfördragets artikel 3b.Subsidiaritetsprincipen finns inskriven i
förhärskandeJemeck. Enligt denmycket elastisk, menadeDen är

institutioner skatolkningen innebär närhetsprinczp: EU:sden en
områden medlemsländerna inteingripa lagstifta på de däroch bara

miljöfrågor, ochfråga gränsöverskridandedet, iklarar t.ex. om

13



huvudregeln medlemsländerna själva lagstiftar förär lösaatt att
problem möjligen i samklang med varandra.-

kan emellertidMan utläsa det artikel 3b, varigenommotsatta ur
subsidiariteten blir jjärrprinczjrø: institutionerEU:s ska ingripaen
närhelst det nödvändigt för lösa de problem medlemsststernaär att som
inte själva klarar lösa.att

Politisk avvägning

ska då frågor påNär lösas nationell nivå, och ska de ligga EU-när
institutionerna finns ingenDet given mekanism för hur skaman
hantera den avvägningen, menade Jemeck. hög gradI blir det en
politisk avvägning. Om någon drar frågan hur subsidiaritetsprincipen
ska tillämpas inför EG-domstolen hamnar denna i besvärligt läge,ett
menade Jemeck. eller måsteFörr den naturligtvis komma medsenare

utlåtande. dåMen politisk princip tillgör rättsligett man en en
princip. Många jurister subsidiaritetsprincipen huvudöverattmenar

inte rättsligt bedömbar.ärtaget

Närhet har dominerat

Närhets-varianten har klart dominerat i EU-institutionemas användning
principen sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft. Ministerrådet harav

kommissionen i uppdrag alla forslag till lagstiftninggett överatt se
från subsidiaritetsperspektiv. fjärdedelEn de äldre reglerna harett av
försvunnit. Lagförslag har dragits tillbaka på grund villattav man
minska regleringen från EU-nivå.

EU:s institutioner har varit lyhörda vad gäller subsidiariteten. detMen
inte enbart positivt, menadeär Jemeck. överbetoningEn närhetenav

kan leda till integrationen och EU faller sönder.att stannar upp

Avslutningsvis gjorde Jemeck summering sina ståndpunkter ien av
frågan: Maastrichtfördragets grundforutsättningar för subsidiariteten bör
inte ändras. Principen bör vid nationsgränsema, d.v.s. regionerstanna
och kommuner bör inte inkluderas. Rättslig prövning kan bara ske
sedan konkreta beslut har fattats efter politisk prövning enligt
subsidiaritetsprincipen.
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Efterföljande diskussion

Det finns mycket politisk sprängkraft i närhetsprincipen, menade
påLotta Gröning, politisk redaktör Norrländska

socialdemokraten.

Regeringskonferensen kommer handla eller mindreatt om mer
integration, och maktförskjutning kommer frånske de nationellaatten
parlamenten till Risken finnsEU. subsidiaritetsprincipen övergåratt
från betona närhet till betona centralisering, ansåg Gröning.att att

Lotta Gröning också påplanerna genomförEMU: vitog upp en
fårvaluta vi europeiska ekonomiska regler följaäven attgemensam

bliroch låsta i centrala direktiv. braännu Det Europasär attmer
länder samarbetar, de måste få arbeta fritt, inte ha centrala reglermen

hämmar. baraInte kommissionen, de nationellaävenutansom
parlamenten borde få lägga förslag till regler, tyckterätt att nya
Gröning.

klarIngen centralisering

utvecklingenAtt otvetydigt skulle ökad centralisering i EU höllmot
inte Magnus Jemeck med Regleringarna har avtagit på vissaom.
områden, och många rädda beslutsrätten återförasskaär tillatt
medlemsländerna och integrationen ska upphöra elleratt stanna av.
Därmed skulle riskera bryta det hittills åstadkommitattman upp man
i Europaintegration.

Makt inte enhetlig "klump",är kan flyttas Maktenrunt.en som
befinner sig inte antingen på den eller den andra nivån. Den kanena
öka eller minska samtidigt på båda nivåerna, hävdade Jemeck. dagI
finns mycket informell makt inom EU-systemet, vilket braär ur
effektivitetssynpunkt, inte demokratisk synpunkt.men ur

Om subsidiariteten fungerar instrument för maktdelning detett ärsom
ypperligt för demokratin, Gröning.tyckte Men hon trodde samtidigt att
många människor skulle hotas maktstrukturen ändrades.attav
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Regeringskonferensen och

ställning i EUminoriteternas

kansliråd på berättadeUtrikesdepartementet,Belius,Thomas om
svenskafrån medlemskapsförhandlingarna deerfarenheterna om

situation.samernas

frågorantalväcktesmedInfor förhandlingarna EU stortett om
bli negativafor skulle kunnatkonsekvensernarenskötseln, där samerna

redogjorde forlösts. Beliusfrågor harmedlemskap.vid Dessaett nu
förhandlingarna.undervaritdel vad uppesomen av

gränshandelSlakt, statsstöd,

frågan hurliksomvållade del bekymmer,regler slaktEU:s enom
sågsrennäringenstatliga stödet tillkategoriseras.skulle Det avrenarna

stödethävdade emellertidkonkurrenssnedvridande. SverigeEU attsom
skrevs in ifortsätta stödoch möjlighetenviktigt, att gevar

anslutningsfördraget.

till någotstå utanför fick inte ledavalde EUfaktumDet Norge attatt
ochRenbeteskonventionen mellan Sverige Norgenegativt för samerna.

sidan ochtill renbete den norskasvenska tvärtom.rättsamerger
problem medEU-synpunkt ha kunnat blidet frånVidare skulle

den svensk-ochöverforsel slaktkött, skotrar övervapensamernas av
kravskulle kunna fortsättaSverige ville dettanorska gränsen. utanatt

heller denna fråga harforbetala skatt Integränstransporterna.att
berättade Belius.inneburit några problem,

också fogats protokoll, däranslutningsfordraget harTill ett samerna
bedriva renskötsel.den exklusivatillerkänns rätten att
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Efterföljande diskussion

Samerna beslutar själva hur stödpengarna ska användasnu om -
inom målde för EU:s 6-stöd. Före EU-sattsramar som upp

fickmedlemskapet förlita sigde myndigheterna beslutadeatt
Åhrén,på sätt bra för Det berättade Ingwarett som var samerna.

sametingets styrelseordförande.

Samekonferensen 1992 lade grunden till vad skulle kräva isamerna
medlemskapsförhandlingarna. pådrivande.Norrmännen Manmestvar
fastslog det samiska området region i Europa.är Man markeradeatt en
också det sambandet mellannära rennäringen och Dennaturen.
sammanhållna näring och de kunskaper finns hos fordrarsom samerna

Åhrén.självbestämmande, sadeett

"Parlamentariker borde sig"engagera

Åhrén ansåg borde lyfta fram minoritetsfrågoma underatt EU:sman
regeringskonferens. föreslogHan också svenska ledamöter iatt
Europaparlamentet skulle sig för EU utarbetarattengagera en
minoritetspolitik.

ÅhrénSammanfattningsvis menade de svenska tagit deatt samerna
initiativ kunnat för inte förlora på EU-medlemskapet.att Det ärman
dock för tidigt hamnat påsäga "plus-sidan" eller inte.att om man

Tornedalen ännu tudelad

Finländska tomedalingar bättre svenskaär tomedalingarän att
marknadsföra sin region, tyckte Kerstin Johansson, ordförande i
Svenska tomedalingamas riksförbund. inländamaF marknadsför sådant

norrsken fåroch kyla och mycket fler turister får på denänsom man
svenska sidan "trots de har lika mycket vi".att mygg som

Johansson trodde skillnaden bottnar i de kulturella förutsättningarnaatt
hur tomedalingama har behandlats minoritet i respektive land.som-

De svenska tomedalingama har fåttinte mycket frånuppmuntran
Stockholm, menade Johansson. har fråntagits"Vi vårt språk. Den som
fråntas sitt språk blir rotlös".
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Dåligt självförtroende

frånföra vidare kultureninte självklartTornedalen detsvenskaI är att
starkinte harmänniskorgeneration, ochgeneration till ensom

menade Johansson.samhällsintresserade,blir intekulturell identitet
självklartintetomedalingamade svenska sättDärför bygger ett upp

i årtiondeninteekonomi. kanstark "Det närgöra manmanegenen
något".intefått höra äratt man

for bli erkäntspråk uppfyller kravenTomedalingamas att som
minoritetsfrâganmåste föraminoritetsspråk. Regering och riksdag upp

minoritetspolitik, ansågfårtill Sverigedagordningen ochpå att ense
menade honfå igenom saker",lyckatsJohansson. "Att samerna
de svenskaoch intede själva hasamtidigt, "ska äran av

statsmakterna".

18



Borlänge

22 1996; Folkets hus kl.januari 13.30 17.00-

Kommunalrådet Georg Karlsson, också ordförandeär isom
regionkommittén Falun-Borlänge-Ludvika. hälsade välkommen. Värd
från EU 96-kommittén Marianne Samuelsson, och dessutomvar
medverkade ledamoten Göran Lennmarker. Med från kommittén var
också pressekreterare Anders Bolling och byråassislent Sang Nyman.

EU:s framtida utrikes- och

säkerhetspolitik

Utrikes- och säkerhetspolitik såiär dag mycket försvaränmer
frågor.och militära Säkerheten definieras i vid mening, och

frågorna i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik är integemensamma
begränsade bara till EU, sade Gunilla Herolf, forskare vid
Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

harEU sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft utrikes-en gemensam
och säkerhetspolitik, förkortad GUSP. Men alla EU-länder har
fortfarande kvar sin nationella säkerhetspolitik. Det beslutarEU om
området måste alla medlemsländerna stå bakom, d.v.s. enhällighet
råder, förklarade Herolf.

Två perspektiv dominerar i dag i GUSP, enligt Herolf: EU:s
regeringskonferens och den förestående utvidgningen. Det
medlemsländerna kommer fram till angående GUSP-samarbetet måste
kunna fungera med till 27 medlemsländer.upp

Olika hotbilder

Det Europa annorlunda jämfört med före fall,utnya ser murens
konstaterade Herolf. Men skillnaden mellan då och varierar mednu
utgångspunkten. Vi i hade förr entydig hotbild. dagväst I finnsen
inget tyder på militärt hot från Ryssland. Däremot har hotettsom nya
uppstått i form miljöfaror och Jugoslavien-konflikter.t.ex.av nya
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Östeuropa kommuniststyrda harförrCentral- ochde delarI som varav
uppleverhistoriska skälRyssland: ettmanavsynman en annan

Därför dessaHerolf.därifrån i dag, menade sättertydligare hot även
högprioriterat.Nato-medlemskapfrämst, ochländer säkerheten är
medlemskap.frångarantieroch fått, Natohar begärt,Länderna om

Nato-utvidgningoroligt förRyssland

Nato-utvidgning Ryssarnasig emellertidMoskva österut.motsätter en
dem underinställningoroliga för harNato gentemotär att somsamma

flyttarförsvarsorganisationendärför inteoch välkomnarkalla kriget att
åösteuropeiska ländernaochpositioner. central-fram sina De menar

detför Rysslandvika"sin sida Nato "ger motsvararatt nu,om
före andraTjeckoslovakienförsta handChamberlains svek imot

Herolf.förklaradevärldskriget,

däremot ingenfinns detdilemma gäller För EU vägNato.Detta annan
kandidatländema, enligtösteuropeiskade central- ochinän att ta

säkerhetspolitiskaskeHerolf. kommer dock inteDetta att utan
länderna,minoriteter i fleraviktiga etniskaproblem. finnsDet t.ex. av

Jugoslavien-förebyggaminst led iinte Som ett att nyaungrare.
s.k. stabilitetspakten. Genomgenomfördes våren denkonflikter 1995

kandidatländema löftenhar avkrävtden EU att garanteraom
ändradeinte insisteraminoriteters rättigheter och gränser,att

berättade Herolf.

Oenigt försvarom

ganska eniga hurMaastrichtfördraget EG-ländemaInför om manvar
beslutetsäkerhetspolitik. exempeldefiniera Ettskulle är om

försvarspolitik och försvardet gällerstabilitetspakten. När var man
skrivningar blevMaastrichttördragetsdäremot oenig det mesta. enom

utrikes- ochdenkompromiss. artikel heter detI J att gemensamma
frågor gäller unionens"omfatta allasäkerhetspolitiken ska som

siktinklusive utformningensäkerhet, gemensamav en
leda tillförsvarspolitik tiden skulle kunnamed ett gemensamtsom

försvarspolitik. Bakgrunden tilldefinitionförsvar". finns ingenHär av
majoritet ländernaskrivningen enligt Herolf,den är, att avenvaga
säkerhetsgarantierville skapaMaastrichtförhandlingarna inteunder av

ochNatos VEU:s typ.

frågan definiera denVerkligheten kom ställa sin attspetsatt om
enigaex-Jugoslavien. Allakriget iförsvarspolitiken: vargemensamma

menade Herolf,samtidigt,något borde inte vadgöras,att ommenom
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kunde tänka sig.utmaningJugoslavien-konflikten den värsta manvar
åstadkommagjordes EGförsöksig. Vissavanmakt spred attEn enav

videvakueringVEU-organiseradexempelvissamordning,militär en
medel.militära Dessamedhumanitära insatseroch andraDubrovnik

Herolf.försvarspolitik, enligtkommit definierasharinsatser att som

till VEUTotalt 27 knutna

försvarspolitiskafungera EU:stänktDet är att gren,somsom
tillmedlemmar, knutnatioVEU, harVästeuropeiska unionen
tioVid sidan dessaförsvarsgarantier.ömsesidigavarandra avgenom

ochSveriget.ex.observatörermedlemmar,associeradefinns
Sverige kan militärtländer.inallesassocierade 27partner som-

fullvärdig medlem i VEU. Meninte gå medalliansfritt land som
tillsammansfredsbevarande aktionerisig deltaSverige kan tänka att

med VEU.

sig EUNEU-aktioner klarareffektivagenomförakunnaFör att
innebärHerolf. NatoUSA, menade Detknappastländerna attutan

Även för kunnaberoendeblivit allt Natoin. harkopplas FN attmer av
västliga försvarsalliansenfaktum denaktioner.genomföra Detstörre att

vi i allaavancerade tekniken kortdentillgång till görhar sagt attmest
fastslogåtgärderfredsskapande Nato,medsammanhang närmar oss

Herolf.

nöjda med nulägetBritter

försvar.i GUSP eventuelltsista komponentenDen är gemensamtett
EU-ländersamlad definition. Somligaheller där finnsInte attanseren

såvälsamtidigt borde med i VEU Nato,medlemsländeralla somvara
allmänt federalistiskt inriktat,Tyskland,berättade Herolf. är menarsom

frågan.få välja självt i den härvarje land böremellertid att
det dendet fungerar bratyckerStorbritannien äratt som -

Frankrike villbör längre.integrationen inteförsvarspolitiska
självständiga länder.samarbete mellanvisserligen ha tättett men-

stridskrañer.bestämma sinavill kunnaFransmännen över egna

kommission, Delors,Jacquesden förre ordföranden i EU:sEnligt
på frivillig basissig militärtsamla närmedlemsländernakommer att

formden endaenligt Delorsuppstår.konflikt Detta är aven
överskådlig tid,underförutseförsvar kangemensamt mansom

berättade Herolf.
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Viktigt påställa krav kandidater

Avslutningsvis återknöt Herolf till framtidaEU:s östutvidgning:
unionen kräver de central- och östeuropeiska länderna de ärattav

för medlemskap innan de kan in, och detta har i sigtasmogna en
konfliktförebyggande effekt. svåraKraven leva till förär delatt upp en
kandidatländer, där de demokratiska och politiska instrumenten inte
fungerar tillfredsställande. Men det nödvändigt for EU ställa kravär att

kan inte in länder hotar stabiliteten, menade Herolf.taman som-

framtidaEU:s regionalpolitik

Konkurrenskraft och attraktivitet skiftar mellan olika regioner,
ocksådärför har olika behov. För utjämnaattsom

förutsättningarna områdenmellan olika har EU har organiserat
regionalpolitik, berättade Lars-Inge Ström frånen gemensam

Statens institut för regional forskning.

flesta EU-länderDe har och har haft nationell regionalpolitiken -
Sverige sedan 1965. Skälen desammaär strängt överallt, liksomtaget
för EU: komma obalanser "på spåren" och snabbt tillatt dem,rätta
förklarade Ström. Med offentliga insatser fördelas den ekonomiska
aktiviteten geografiskt. Dagens EU väldig ekonomiskrymmer en
spännvidd från de fattigaste delarna Grekland till det rikaav-
Hamburg i Nordtyskland.

141 miljarder ecu

Grunden för EU:s regionalpolitk finns i Romfördragetsgemensamma
avdelning XIV ekonomisk och social sammanhållning. Genom deom
s.k. strukturfonderna fördelas från den budgeten,pengar gemensamma
inte bara geografiskt, också strukturellt till åtgärderutan t.ex. mot
.arbetslöshet därav strukturfonder och strukturpolitik. Undertermema
perioden fördelas1995-1999 miljarder141 fonderna, vilketecu genom

30 EU:s totala budget.är runt procent av

Strukturfondemas andel budgeten har successivt ökat. Varje gångav
EG/EU har expanderat har det tillkommit medel för utjämnaattnya
ekonomiska olikheter, berättade Ström.
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Ont god statistikom

på har också utvecklats.s.k. mål strukturstödet inriktas NuDe som
tillkom målmed Sveriges Finlands intrtäde i EU,och t.ex.senast,

målområden befolkning och kallt klimat. Andrastöd till med gles
målområden låg BNP/capita 1 ochinnebär stöd till medt.ex.

målområden med industrier i tillbakagång 2.

målområdesindelningen den till del grundasproblem medEtt är att stor
på statistik, "Vi saknar god statistik här i världen".menade Ström.

medlemskapsförhandlingama presenterade svenskarna statistikUnder
"så baxnade" for få in mål l-områden i Sverige. Ettmotparten attatt

få mål l-område, berättadeville Norrbotten till Ström,tag man men
sådet visade sig vattenkraften delar Norrbotten dubbeltnär att ger av

Hamburgområdet, föllhög BNP/capita det.som

Kanske huvudetövervatten

då strukturfondemas mål efter framtidaKlarar behovensex en
utvidgning sociala och ekomomiska sammanhållningenEU Denav
finns inskriven i fördraget och ska följas. Ström inget klart pågav svar
frågan. EU-ländema möjligen tagit sigHan trodde överatt vatten

påmindehuvudet i detta avseende han den tyska återforeningen,om
kostat tänkt, betonade det finns andra starkaän attsom mer man men
förskäl utvidgning.en

generaldirektoratKommissionens XVI utarbetar metoder för attnu
effektenutvärdera strukturstöd. Kommissionens revisorer mycketärav

kritiska till hur mycket används, berättade Ström. "Det ärpengar som
viktigt skärpa kontrollen".oerhört troddeHan EU:satt att

regeringskonferens kommer diskutera den finansiella kontrollen,att
frågornadelvis hör ihop med ökad öppenhet.som om

Ökad för strukturfondernaandel

Vad kan vi då det här området de åren Ja,vänta närmasteoss
strukturpolitikens kommer fortsättaandel budget öka,EU:s att attav
samtidigt jordbruksstödets andel minskar, enligt Ström. Detta ärsom

måste dåsärskilt nödvändigt vid utvidgning. Jordbrukspoltitikenen
få karaktären landsbygdsutveckling, eller rent avmer av ren

regionalpolitik, ansåg budgetsystemet inledsStröm. En översyn av
1997.
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Framtidens ochtransporter
kommunikationer i ett

Europaperspektiv

Under Romarrikets tid den bästavattnetvar
kommunikationsvägen. Därför riket fram kring Medelhavet.växte
Statsmaktens räckvidd och intressen har historiengenom
förändrats i takt med kommunikationernas utveckling,

frånkonstaterade docent Ove Pettersson Högskolan Dalarna i sitt
anförande.

Också Sverige 1600-talet geografiskt format hav,runt ettvar
Ostersjön. först så småningom,Det det blev lättare färdasnär attvar
på land, Sverige fick sin nuvarande form.som

Nationella funktioner löses upp

dag utvecklasI andra slags kommunikationer. talarMan om
elektroniska till sinDe karaktär gränsöverskridande,motorvägar. är
och hel del funktioner varit nationella löses Nären som upp.
informationstekniken, besegrar geografiskaIT, de avstånden får
infrastrukturpolitik i vid mening ökad vikt, menade Pettersson.
Samtidigt ökar regionernas utvecklingsmöjligheter.

takt med förbättradeI kommunikationer blir svåraredet allt for
enskilda länder subventionera nationella verksamheter, enligtatt

företag lokaliseratPettersson: olika delar sin verksamhet till platserav
med olika slags fördelar marknadsföringsavdelningen kan t.ex.-
lokaliseras till plats med bra kommunikationer, produktionen läggsen
där det bra arbetskraft, forskningenär placeras därgott om
utbildningsnivån hög Samtidigt blir regionerna politiskt ochär o.s.v.
ekonomiskt självständigare.

Nya investeringsfaktorer

framtiden, menade kommer investerareI Pettersson, ställa allt störreatt
krav på följande faktorer:

Hög kompetens. gäller allt slags utbildning, liksomDet-
förutsättningarna använda IT.att t.ex.

God infrastruktur. Fysiska kommunikationsmedel kommer att°
fortsätta viktiga.att vara
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frånlivsmiljö. vår region möjligheter,God "Här har ävenstora ett°
internationellt perspektiv".

och kommunikationsforskningenPå Högskolan Dalarna är transport-
för i följandetvå forskningsprojekt det andra redogörsett storaav

tvärvetenskaplig forskning, ochkapitel. sigDet rör om en man
samarbetar andra högskolor i landet. skermed Just ettnu
paradigmskifte från till kommunikationsforskning, berättadetransport-

och beror förstås på IT-utvecklingen.Pettersson, det

föreslåsInternationell högskola

berättade vidare det finns förslag till i regionenPettersson att ett att
för och kommunikation.skapa internationell högskola transporten

då kommunikation,Dalarna blir starkt kompetenscentrum för därett
högskolan trafikverken Vägverket ochkan samverka med de statliga
Banverket i Borlänge och näringslivet.

Industriella utvecklingscentra och

näringslivsutveckling i ett

Europaperspektiv

94 företagen i Sverige färre tioHela har än anställda.procent av
stårDe för 60 sysselsättningen i näringslivet. 0,2Baraprocent av

företagen riktigt 200är d.v.s. har över anställda.procent stora,av
Siffrorna presenterades professor Yngve Bergström, Högskolanav
Dalarna.

småforetagenStatistiken visar viktiga i påSverige. Seräratt man
siffrorna inte lika imponerande,handeln blir de små företagen stårmen

ändå för ungefär och importen.20 40procent exporten procentav av

påMinskade sjuttiotalet

levererade fler uppgifter påBergström temat:
påAndelen anställda i små företag minskade kraftigt 1970-talet, men-

på igen.vägär nu upp
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Andelen företagare bland utomnordiska medborgare är större änegna-
svenskar bland iranier den jämfört medbland 25är t.ex. procent,ca

för svenskar.10 procent
Andelen kvinnor bland företagare lägre i Sverige i andraär ännya-

EU-länder.

Tysk satsning

gårSverige mindre de totala offentligaI än procenten av
forskningsanslagen till små medelstora företag,och sade Bergström. I
exempelvis Tyskland har överlag mycketsatsatman mer
småföretagen, inte minst det gäller forskning.när

berättade vidare situationen i Italien, småföretagenBergström därom
i näringslivet de anställer arbetskraften.80 Iär motorn procent av-

norditalienska Lombardiet finns högskola för utvecklingen av
småföretag. Dock: anslagen för forskning i mindredenna sektor iär
Italien i både Tyskland och Sverige.än

Tyskland kan vi lära på teknik forskning,Av ochatt satsaoss mer ny
Italien liksomoch Japan kan vi lära hur får någotutav av oss man

bra insatser för forskning och utveckling "vi dåliga på det",ärav
menade Bergström.

Samarbete näringslivetmed

påhär studier Centrum för industriell teknikDen ochgörstypen av
utveckling, CITU, alltså det andra Högskolan Dalarnasärsom av
profilområden. ocksåHär sker samarbete med näringslivet. Ettett
industriellt utvecklingscentrum för plåtteknik, IUC Dalarna, är t.ex. en
samverkan mellan högskolan och storföretag SheffieldAvesta ochsom

småföretagSSAB. Meningen ska kunna resultaten.delär att ta av

inte självklart småDet de och medelstora företagen till sigär att tar
viktig teknik, berättade "SmåföretagareBergström. har ofta inte såny
mycket tid till sig idéer". Andra länder mycket påatt ta satsarnya som
de små företagen, ifrånbl.a. Tyskland, har dragit tekniskt. "Men en
kantring gång i svensk politik, vilket positivt".är är

Nätverk teknikföreningarav

berättade avslutningsvis ideella föreningarBergström ett systemom av
efter tysk förebild, håller skapas för främjaatt attsom,

teknikinförsel hos de små och medelstora företagen. Föreningarna
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kallas TIPPS, vilket står för Teknikinförsel i produkter ochprocesser,
skaDe kommersiellt småföretagen ochsystem. byggagentemotagera

nätverk med andra och högskolornaTIPPS i landet.ett Målet ärupp
TIPPS-föreningar knutna till alla högskolor.nya
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deltogNilsson. DessutomHelena96-kommitténfrånVärd EU var
Ingrid LarénhuvudsekreterareLöfstedtledamoten Berit samt

Sangoch byråassistentBollingAnderspressekreterareMarklund,
Nyman.

ochtillväxtPolitik för mot

i Europaarbetslöshet

perspektivkommissionensEuropeiska

visionregeringskonferenseninförkommissionen harEuropeiska en
sigEU tarmedborgarnas Europa, ettett ansomom

och där denbrottsbekämpningenmiljön ochsysselsättningen,
sade Johni Detdag.prioriteras högre ändimensionensociala

iåt Larssonchefsrådgivare generaldirektör AllanMorley,
kommissionen.

bidrag tillkommissionensiaspekternahuvudsakligaDe tre
demokratiseringenenligt Morley,regeringskonferensen är, av

frihet ochfördragen,förenklinginklusiveinstitutionerna aven-
inomskötasfrågorna bör"de härtredje pelaren;s.k.säkerhet den

samhällsmodell.europeisk Denutvecklingenochpelaren"första av en
Morleyssistnämnda aspekten tema.var

ratificerasKonvention bör

kommissionen bl.a.villsamhällsmodelleneuropeiskadenstärkaFör att
rättigheter,mänskligaEuropakonventionenratificerarEUatt om-

förbjuds,främlingsfientlighetochdiskrimineringallatt-
regler förskapaprotokollet omsocialas.k.det att gemensammaatt-

ochi fördraget,skrivs inarbetsmarknaden
EU-nivå och ipåparallelltförsarbetslöshetenkampen motatt0

medlemsstaterna.
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grund forskulle skapafördragetsociala protokollet iföra in detAtt en
Morley.samhällsmodell, menadeeuropeisksamarbete kringbättre en

fördragsfástas.arbetslösheten kunnaSamtidigt skulle kampen mot

prioriteratSysselsättning högst

sysselsättningfast ökadslogi Madrid i december 1995Toppmötet att
målet föroch politiska EUekonomiska, socialahuvudsakligadetär

arbetslösheten skacentralt förmåste dåVarför EUjust attageranu.
på ekonomin,måsteeffektivt Enligt Morleybekämpaskunna man se

handel bedrivsgånger så mycketintegrerad;blir och tresom mer mer
integreradeyttervärlden. I dennamellan ochinom EU EUsom

företagslags dumpning, d.v.s.undvika olikaekonomi gäller det attatt
mellan medlemsländerna:utnyttjar skillnaderpå olika sätt

i reglerskillnaderdumpning utnyttjandeSocial av° -
arbetsmarknaden.

snedvrider.och subventioner"Skattedumpning" som
devalveringar och fall iutnyttjandedumpning""Monetär av- -

valuta.Sådan omöjliggörsvalutakurser. gemensamgenom en

för jobb,strategi skapasålundabehövsDet att nyagemensamen ny,
det otillräckligt.redan för detta,ansåg Morley. delEn även ärgörs om

börjat samarbeta.arbetsmarknadsministrarna harFinans- och t.ex.

formaliaPolitik före

arbetslöshetenför få bukt medinitiativDe att gemensamttassom nu
hävdadepolitiska verkligheten kräver det,resultat denär attett av

på förslag till sysselsättningsunionsyftade bl.a. detMorley och som
gått institutionellapolitiska viljan har före deSverige lagt fram. "Den

befästa formellt. Arbetslöshetenbör vi dettaNu ävenarrangemangen.
och det inte bättre tillfälleproblem kommerEuropas ett, ettär nummer

idéer".lanseraatt nya

alltså för bekämpa arbetslöshetenvillKommissionen ansvaret attatt
de legalamedlemsstaterna, ochdelas mellan ochEU att

sammanfattade Morley.fördraget,för skrivs iförutsättningarna detta
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Svenska Arbetsgivareföreningens perspektiv

Carl-Erik Holmqvist, regionchef på Svenska
Arbetsgivareforeningen SAF, inledde sitt anförande med citatett

den engelske ekonomiprofessorn Northcote Parkinson: Satsaav
på välstånd, får påoch du sysselsättning, sysselsättning, ochsatsa

får välstånd.du allt än Det har visat sigannat Parkinson fickatt
rätt."

Holmqvist valde anlägga "gräsrotsperspektiv" på frågornaatt ett om
sysselsättning och företagande. Skåne hamnar generellt högt i olika
undersökningar näringslivsklimat. Det beror till pådel EU-storom
medlemskapet som gjort Skåne geografiskt strategiskt och denmer

Öresundsbron,planerade trodde Holmqvist.

Varför blomstrar Osby

Han berättade Osby i Skåne, har blomstrandeettom norra som
näringsliv och de lägsta arbetslöshetsnivåema i regionen. Varfören av

sådet just i Osbyär Det ofta svårtär precis vadsäga göratt som en
eller mindre for företagande.ort SAF talar detmer gynnsam om

"osynliga företagsklimatet" och huruvida befolkningen orten agerar
"offer" eller "aktör".

Det "osynliga företagsklimatet" kan exempelvis handla attom
människorna på självständiga och ogillarär hierarkier detort haren -
med folks attityder Det gäller ocksågöra. "offer" elleratt tesen om
"aktör". Till den förra hållningen hör bl.a. gamla brukstraditioner
nedlagda företag på små orter, medan "aktör" står förstora t.ex.
entreprenörsanda, förklarade Holmqvist.

Av detta bör dra slutsatsen hos enskildaattman engagemanget
aldrig kan "aldrig såersättas centrala planer",pompösapersoner av

tyckte Holmqvist. Han hänvisade i sammanhanget till EU:s
närhetsprincip och menade unionen bör stödja enskildas initiativ.att

Avreglering stimulansoch

finnsDet alltför stöd- och bidragstänkande inom ansågett EU,stort
Holmqvist. Vad behövs för komma till med arbetslösheträttaattsom
och tillväxt avreglering tillsammansär med stimulans "barasvag
avreglering leder ofta ingenstans".
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kontraktsformer på arbetsmarknadenförespråkade ocksåHolmqvist nya
fast anställda, eftersom denallt färreoch stödde utvecklingen ärmot

sysselsättning. menade han EUfördel för tillväxt och Dessutomtill att
kompetensutveckling.på ochbör utbildningsatsa mer

möjligheterutvidgat ochEtt EU
-

problem

Regeringens perspektiv

månaders SverigeEfter medlemskap i EU har dragitdrygt 14
småmånga medlemsstater har möjlighetlärdomar, bl.a. ävenatt

påverka idéerEU:s utveckling. Avgörande goda ochäratt
Stenallianser med likasinnade länder. Det sade Ask,

departementsråd i Utrikesdepartementet.

befinner sig just i fas konsolidering och andhämtningEU nu en av
Maastrichtfördragetefter besluten Enhetsakten, och utvidgningenom

Österrike,med Sverige, Finland och menade Ask. deMen närmaste
åren utmaningar" inom för ibland"enorma det kallasväntar ramen som
agenda 2000:

Regeringskonferensen ska slutföras och ratificeras godkännas- --
alla medlemsländer. Folkomröstninger kan i åtminstoneväntasav-

fyra länder: Frankrike, Luxemburg, Danmark och Irland.
Ekonomiska och unionens tredje införandet bl.a.monetära steg, av-

ochvaluta centralbank, i börjanavgörsen gemensam en gemensam
1998.av

löper också fördraget Västeuropeiska unionen,1998 VEU, utom-
förlängas eller något hur det i såska det och skaersättas annat,av

fall ut.se
Från budgetplan för börja gälla.1999 ska EU- en ny

ska utvidgas till tolv länder. det sammanhangetEU med I- upp nya
måste jordbruks- strukturpolitiken modifieras.och

Världshandelsorganisationenomgång inomDessutom väntar en ny
hållas i Storbritannien, Tysklandtidigare viktiga val skaWTO Gatt,

försvarsalliansen ståroch Natooch Frankrike under 1997 och 1998,
inför utvidgning.en
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fråganFlexibel integration stora

frågor intimtAlla dessa hänger menade Ask. hänvisadeHansamman,
till Kohnstamm, studerat flera regeringskonferenser iMax EG ochsom
dragit slutsatsen "det omöjliga måste alltså i någonquo". EUstatusom
mening gå framåt.

Ask trodde den frågan under regeringskonferensen bliratt stora
flexibel integration, alltså några länder tillåts före på vissaatt
områden. blir särskilt aktuellt efter utvidgning medDetta tolven
länder, får EU "att byta skepnad". "Vilket folkligt stöd kansom man
få för lösningar för invånare"500 miljonerärsom gemensamma
frågade sig Ask. Han menade EG/EU-modellen från 1957 äratt nu
uttänjd och riskerar bli offer för framgång.sinatt egen

Problem sympatiskbakom tanke

Flexibel integration låter allmänt sympatiskt, sådantyckte Ask. Ensätt
förenar fördjupning med breddning. Föregångama kan lok för deagera
andra. under finns påMen problem: vilka områden ska flexibelytan en
integration gälla, under vilka betingelser mångaoch för hur av
medlemsländerna Reflexionsgruppen inga tydliga på dessagav svar
frågor. endaDet inte vill ha "EUöverens att ettman var om var man
å d.v.s.carte", medlemsländerna fritt väljer vilkaatt
Samarbetsområden de vill delta

Frankrike och Tyskland har lanserat förslagett gemensamt om en
iklausul fördraget flexibel integration. Samtidigt Storbritannienärom

ovilligt fördjupa integrationen, vill främst ha starktatt utan ett
ekonomiskt samarbete. Viljoma starka på båda håll,är men
målsättningarna oförenliga.

måste"Medlemsstatema bekänna färg under regeringskonferensen.
blir säkertKampen spektakulär", sade Ask. Han trodde konfliktenatt

mellan överstatlighet och betoning mellanstatlighet kommer attmer av
bli tydligast på områden: säkerhets- försvarspolitiken,ochtresom
tredje pelaren och den makroekonomiska samordningen.

hjärtefrågorSvenska med

Än Sveriges roll, då svenska regeringen har försäkrat sigDen nu om
ärtefrågorsvenska finns med på den agenda ordförandelandetatt som

Italien lagt fram inför regeringskonferensen, sade Ask. Preliminära
svenska positioner har tagits fram i alla berörda departement. "Vi har
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fåtal frågor",litet land bör drivabl.a. Danmarklärt ettatt ettoss av
huvudpunktema inför konferensen:Ask och utvecklade någrasade av

för sinakrångel och öppenhet. bör bli relevantareMindre EUmer°
medborgare.

Sverige inteInstitutionella frågor maktfördelning. kommeroch Här-
på desärskilt aktivt, främstkommer storautan attatt reageravara

Knäckfrågan röstviktningen i rådet. svenskaländernas förslag. Denär
och små länder inte får rubbas.positionen balansen mellanär att stora

hjärtefrågor sysselsättningen, miljSakfrågorna. Svenska främstär-
jämställdheten och konsumentfrågoma.öppenheten,

flexibilitet.och tredje Sverige förAndra pelama. Här är öppet mer-

Utvidgning historisk utmaning

förstås tiden den framtida utvidgningen. Askbakgrunden finns helaI
den historisk utmaning och hävdade kommissionenkallade atten

så förberedd inför utvidgningaldrig tidigare varit en som nu.
Förberedelsema handlar särskilda för anpassning till EUom program

marknadens regler och lagstiftning, bistånd ochinre annan en
"strukturerad dialog" mellan EU-länderna och ansökarländema på
ministerrådsnivå.

vidare de skillnader finns mellan dagens ochAsk beskrev EUsom
i harkandidatländema de samlad BNPöst t.ex. motsvararen som

ocksåNederländemas, skillnaderna mellan de ländermen som nu
söker medlemskap. Slovenien exempelvis komma i kapp,är väg att

förbi, dekanske EU-länderna, medan Rumänienrent resurssvagasteav
mycket fattiga.och Bulgarien ännu är

råder påi brist entusiasm for utvidgningen. inteEU DetRunt ärom
regeringskonferensenrealistiskt kan institutionell kostym""syatt en

för medlemsländer, trodde Ask. kan lång tid. del27 Processen Enta
omöjligutvidgning inte förverkligas.EMU Andraärattmenar en om

inlemmapekar på problemen med de länderna i andra ochatt nya
tredje pelama.

Tidigaste inträdena 2002

EU-länderna har lovat inledakan utvidgningen då bli aktuellNär att
månadermedlemskapsförhandlingar efter det attsex

redan med s.k.regeringskonferensen avslutats. Kommissionen arbetar
viktigtpotentiella medlemsländerna.avier, utlåtanden, de Det är attom

förhandla samtidigt, menade Ask. Ländernatolv kandidater börjaralla
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ordning meriterade. Underkommer sedan in i i den deEU är
omständigheter kan det första medlemslandet kommanyagynnsamma

trodde Ask. problemen finns inom jordbruks-in 2002-2003, De stora
strukturpolitiken. kommer Frankrike med sitt starka jordbmkoch Här

nyckelroll.spelaatt en

alltså några år.kan det viktigaste de tolv "bäddas in"Det Men ärta att
ansågi de västeuropeiska politiska och ekonomiska strukturerna, Ask.

finns potential öka det ekonomiska utbytet starkt med de härDet atten
länderna för Sveriges del framför allt med Baltikum och Polen. "Jag-
tycker vi ska tala alla på sikt kommer tjäna påatt att attom en
utvidgning, både såkerhetspolitiskt, miljömässigt ekonomiskt."och

Sydsvenska Handelskammarens perspektiv

utgångspunkterSydsverige unika för tillväxt,har antal godett
enligt Sydsvenska Handelskammarens regionchef i Malmö, Per
Tryding.

utgångspunkterDessa är:
Öresundsbron,-

närmarknader inom EU "närmarknadema alltid viktigast",ärstora-
närheten till marknader i ochöstnya-

Östersjön."den ekonomiskt samarbeteHansan", ett runtnya-

Sydsvenska Handelskammaren östutvidgningen den allraärattanser
viktigaste övergripande frågan i EU-samarbetet just och inu,
anslutning till den policy i östländema och programarbeteEU:s EU:s

strukturfondema.genom

Tiofaldigad Polen-export

så"Vi utvidgningen bör genomföras möjligt,att snartanser som men
det viktigt först reformera bidragssystem", Tryding.EU:s sadeär att
Utvidgningens ekonomiska betydelse för Sverige visade han med
exemplet den svenska till Polen kan komma bli tioatt exporten att
gånger i dag vid polskt medlemskap 2003.större än ett



Östersjöområdet,Fler gränsöverskridande projekt, i fåbör EU-t.ex.
stöd, ansåg på bådeTryding. bör "hård" och "mjuk"Man satsa
infrastruktur. programarbetet det viktigt rationalisera,I är att t.ex. att
åstadkomma kortare handläggningstider, och skapa störreatt en
överskådlighet.

Regionkommitténs perspektiv

Joakim Ollén, vice ordförande i EU:s regionkommitté, började sitt
fråga mångainlägg med publiken hur varit i Köpenhamnatt som

Umeå.respektive Resultatet: klar majoritet hade besökt denen
danska huvudstaden några fåandra sidan sundet, medan bara
varit i Norrlandsmetropolen.

Syftet med frågeövningen tydliggöra den regionalaattvar
dimensionen. finns,Det menade Ollén, alldeles klart regionala,
gränsöverskridande intressen. den regionI där Malmö ligger gäller det

Öresund.miljön i kan ocksåMan tänka sigt.ex. att
arbetsmarknadsreglema i området kanske borde samordnas med
Danmark med Norrland. tredjeEtt exempel skulle kunnaänsnarare

samordnade Skatteregler för pendlare mellan Skåne och Danmark.vara

Regionala aspekter saknas

sig frågorEU del harägnar med lokal ellergöraatten som mer
regional verksamhet med nationell, i nationellaän EU-men
ståndpunkter saknas ibland regionala aspekter, tyckte Ollén, ocksåsom
ansåg mångaSverige i avseenden centralistiskt andraatt är änmer
medlemsländer, inte minst via partistrukturema.

regionkommitté i dagEU:s helt rådgivande någotär ett organ,
kommittén till freds med. "Vi vi ändå harär vissttror att ett
inflytande." Lite kommitténs tyngd ligger i tyska delstatspolitikerattav
sitter förklarade Ollén.med, TysklandI delstatema aktivtär
involverade i EU-politiken.

slåVill kunna larm

Regionkommittén vill slåkunna larm den förslag på gångnär ärattser
i kanEU komma få konsekvenser, ekonomiska, föratt t.ex.som
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på områdenExempelberättade Ollén.eller regioner,kommuner
påsigkommittén inriktar är:

nivå",eller lokalofta regionalmiljö "hanteras-
trafik,-
stadsutveckling,°

regionala och lokala instanser",Wärmeförsörjning berörenergi-
fältet ochdet sociala-

hela bidragssystem.EU:s-

flera länder harförklarade Ollén ifråga sista punktendenI att manom
inte i Sverige medhanteringen bidrag, "mendecentraliserat EU:sav

östutvidgningen och desslokala självstyret". Införsin detmyt om
struktur- ochförändringar denoundvikliga gemensammaav

vi vill med dessadet viktigt tänka igenom vadjordbrukspolitiken är att
regionala strukturer i detmenade Ollén, och hursystem,nya

inom unionen.sammanhanget kan samverka
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