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Förord

sammankallaEnligt Maastrichtfördraget ska EU-ländema under 1996
medlemsländemas regeringar.konferens med företrädare fören

undersöka vilkaKonferensen, 1996, skainleddes den 29 marssom
de målbestämmelser i fördraget behöver ändras för ståratt somsom

skafördragetangivna där ska kunna uppfyllas. härDen översynen av
med antal ländermed sikte ska utvidgasEUäga ettatt somrum

Östeuropa.vill bli medlemmar, främst i Central- och

tillsattes regeringen 1995parlamentariska 96-kommitténDen EU av
utredningarför arbeta med huvuduppgifter: dels låtatvå göraatt om

behandlasviktigare sakfrågor kan komma underattsom
offentliga debatten kringregeringskonferensen, dels stimulera den

konferensens huvudfrågoi och företrädare för olika åsikter tillfällege
för sina uppfattningar.att argumentera

för arbetsuppgifter kommitténInom den har arrangeratramen senare
seminarier och hearingar skriftserie med informationsamt gett ut en

bakgrundsanalyseroch olika frågor inför regeringskonferensen.av
Några skriftema sammanfattar seminarier och hearingar. Följandeav
övriga skrifter har i denna serie:getts ut

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

organisationsföreträdare, debattörer och forskare" 1995:77SOU
"EU regeringskonferensen institutionemas1996 rapporterom- -

och synpunkter i övriga medlemsländer" SOU 1995:80
"EU-kandidater länder kan bli medlemmar"12 EU:s nyasom- -

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

Iiearing i augusti 1995" SOU 1995:101en
"Medborgamas EU frihet och säkerhet Frågor unionensom- -

tredje pelare inför regeringskonferensen 1996" SOU 1995:102
"Omvärld, säkerhet, införförsvar. Frågor andra pelareEU:som-

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

seminarium i september 1995" SOU 1995:130
bestämmer vad"Vem intema spelregler införEU:s-

regeringskonferensen 1996" SOU 1996:4
"Politikområden under lupp. första pelare införFrågor EU:som-

regeringskonferensen 1996" SOU 1996:5



Maastricht till Turin. Bakgrund och övriga EU-länders"Från-
1996:24förslag och debatt inför regeringskonfereirscn l996" SOU

regeringskonferens procedurer, aktörer. fomialia."EU:s- -
Sammanfattning seminarium i april SOU 1996:76l996"ettav

Sammanfattningoch Sverige från till Malmö."EU Kiruna av- -
fyra regionala 1995-96" SOU l996:l06.möten

sammanfattning seminarium EU 96-Denna är ettrapport somen av
harkommittén arrangerade den november 1995.l Texten

pressekreterare Anders Bolling.sammanställts kommitténsav

Stockholm i juni l996

Ingrid MarklundLarén
Huvudsekreterare i 96-kommitténEU



Innehållsförteckning

4Inledning . . . .. . . .. . .. . . . .. , .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .

5pelarentredjemedarbeteK ommzlvsvionens . .. .. . . .. . . .. 5Öppna effektivitetökadochdörrar . .. . . .. . . .. . , .. . .

9Europolbrolnvbekämpning,Po/Lsvásvende, . . . .. . . .. . . . . 9problemväxandeBrott över gränserna . . . . ,. . . .. . . .. 11EuropolSvårt att omenas .. . . .. . . .. . . . ,. . .. . . .

13rörlighet förFri personer . . .. . . .. . . .. , . . .. . . .. . . 13tillSchengen gränseröppnagenväg . .. . , .. . .. . . . . . 16flyktingpolitikeuropeiskEmbryo till . . .. , ., . . .. . . . .

18Bzdragsj/iark EUinom . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . ., 18alarmerande"arealbidragmed"Svenskt fusk . . . . . .. . , 20dimensionermed fleraFusk .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .

22laneldi.skus.sin . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 22lösningenpelarentill förstaöverföringAr . . .. . . .. . ,

25Avslutning . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . ., . , . 25kritik"oberättigad"Delvis . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . .



Inledning

Den l november 1995 arrangerade 96-kommitténEU seminariumett
på "Medborgaren i dettemat utvidgade frihet ochEU säkerhet" i-
Riksdagshusets första- och andrakammarsalar i Stockholm. Tonvikten
låg på tredjeEU:s pelare, d.v.s. samarbetet i rättsliga och inrikes
frågor. Men EG-pelaren berördes, bl.a. diskussionemaäven genom om
hur ska komma till med bidragsfusket inom unionen.rättaman

Tio talare

Inte mindre tio inbjudna hålla anförandenän under sjuattpersoner var
olika sessioner. hinnaFör med detta under dag hölls fyraatt en av

parallellt.passen

Den svenska kominissionsledamoten Anita Gradin inledde dagen med
berätta kommissionens arbete med tredje pelarens frågor.att Sörenom

Clerton från Rikspolisstyrelsen och Anders Danielsson från
Rikskriminalen talade polissamarbetet i och förEU, Anderstematom
Olander från UD:s handelsavdelning och WidgrenJonas från
Internationella migrationsinstitutet i Wien den fria rörligheten förvar
personer.

Tullunion bidragsfuskoch

Om tullunionen och tullsamarbete talade Johnsson ochHans Ulf
Rolander från Generaltullstyrelsen, och Peter från DanmarksBaumann
Lantbruks- och fiskeriministerium berättade tillsammans med Lena
Ingvarsson från Jordbruksdepartementet bidragsfusket inom EU.om
Därefter vidtog paneldiskussion med några dagens medverkande.en av

Kristina Rennerstedt, statssekreterare i Justitiedepartementet, avslutade
seminariet med anförande bl.a. regeringens ståndpunkter kringett om
tredjepelarsamarbetet inför regeringskonferensen.



pelarentredjemedarbeteKommissionens

Öppna Ökadochdörrar

effektivitet

DenMaastrichtfordraget.eftermåste lära"Vi processenavoss
gå tillfår naturligtvis interegeringskonferensenkommande som

iledamotsvenskGradin,dörrar" Anitadå. stängdanga
hurberättamedseminarietinledde attkommissionen, om

1996.regeringskonferenssig för EU:sförberederkommissionen
sigvinnlägger attinstitution alltmersade hennesHon att omnu

utåt.sigöppna

deandra justblandkommissioneniansvarsområdenGradinsAnita är
kontrollenbord ocksåsitthon har påinrikes frågornarättsliga och av

budgetmedel används.hur EU:s gemensamma

medborgarnaFreden och

delshon: EUhenne, sadeviktiga förmycketaspekterTvå EU ärav
bäst kunnaskadels medborgarnas Europa. Hurfredsprojekt, mansom

skamedborgaresina Hurangåråstadkomma EU t.ex.ett mansom
svenskatill detdimensionytterligaresvenskarnakunna enge

medborgarskapet

marknadenden inrefriheternaplanerade fyrade"Vad blev det av
fortfarande visaVi fårfrihet förblev detinte någonJa, passpersoner.

Gradin.konstateradeBryssel",tillvi kommernär

narkotika,tilllederhurtalar oroligtMan gränseröppna enmerom
Därför detbrottslighet.internationellochutbredd terrorism ärmer

menade Gradin.riktning,förändringar i dennasvårt att omenas

för punktregler, punktFördragets

skapaambitionernainnehållförsök attMaastrichtfördragets att ge
unionsmedborgarskap,dels reglernafri rörlighet för är ompersoner



dels fördragets avdelning det kallasVI, tredje pelare.EU:s Anitasom
Gradin kommenterade punkt för punkt de nio områden inämnssom
avdelningens första artikel.

Asylpolitiken. behövsHär regler, eftersomgemensamma
Génevekonventionen inte längre räcker till, menade Gradin. Bland

tillämpas inte principen första asylland på bra i dag.annat sättettom
arbetarEU med definition begreppet flyktingattnu enas om en av -

ska de förföljda utomstatliga organisationer,t.ex. även ärsom av
våldsutsatta och förföljda homosexuella definieras flyktingarsom

Kontroll finnsEU:s sedan tid förslagHär tillgränser.yttre ettav en
konvention gränskontroll, den har inte kunnatyttregemensam om men

börja gälla tvist mellan Storbritannien och Spanienännu g.a. en om
Gibraltar.

Invandringspolitiken och politiken medborgare från ländermot
utanför EU. Inom unionen finns i dag ungefär tio miljoner invandrare
från länder inte hör till Enligt Gradin liknarEU.som
flyktingsituationen i världen dagi situationen i vid förraEuropa
sekelskiftet: mängder människor ingen framtid i sinaav ser egna
länder. i allmänhet finnsMen inga länder för invandringär öppnasom
undantag i viss mån USA och Kanada, fortfarande har kvoterär som
för invandring, vilket skapar grogrund för "människohandlare" av
olika slag. Det problemet kommamåste vi till med, menaderätta
Gradin.

Kampen narkotikamissbruk. Europol Unit, harDrugs EDU,mot
inrättats i iHaag Nederländerna bl.a. för skaffa infomiationatt om
knarkets och hur narkotikabrottsmönstreiiEuropavägar genom om ser

"Det tack polissamarbetet deviut. är över görgränsernavare som
beslagen".stora

Kampen internationella bedrägerier. gjorde mig inte"Detmot
särskilt glad få höra medde svenska bönderna redan börjatatt att

bedrägerier med medel", sade GradinEU:s se avsnittet "Bidragsfusk
inom EU". efterlysteHon respekt för skattebetalarnasstörre pengar
och berättade EU-ländema under i i juniCannes 1995att toppmötet

konvention, i korthet innebär varje medlemslandantog atten ny som
inte hanterar budgetmedelEU:s med respekt desom samma som egna

statliga medlen begår brott.ett



vårdnadstvister.frågorfinnsTivilrältsligt samarbete. Här oma.
EU-landfrånvårdnadsdomdag kan inte säkerl ettatt enman vara

respekteras i ett annat.

samarbete.Straffrättsligt

bekämpaknarksmugglingkunnaskalullsamarbete. "Viktigt om
och liknande", sade Gradin.

Europol.europeisk polisbyrå,MåletPolissamarbete. är gemensamen
och kommerEuropol ratiñcerashoppas konventionen".lag snartatt om

verktyg."fötter. viktigtpå Den är ett

Långdragen beslutsprocess

punktema l-6,till åtgärder underhar initiativKommissionen rätt att ta
får baratäcks punkterna 7-9de områdeninom som avmen

förslag.medlemsländerna lägga fram

mellani arbetssättbeskrev skillnadernaKommissionsledamot Gradin
inomsnabbareförsta pelare den tredje. gåroch denna ProcessenEU :s

kvalificeradmeddär beslut oña fattasförsta pelarens områden,
vidtahuvudsakliga metodenmajoritet. konventioner denNär att

medbeslutas alla "vara pååtgärder inom tredje pelaren ska måste 15
ratiñceras godkännas ioch dessutom ska konventionematåget", - -

alla medlemsländerna.

"Svårt byråkratiskt"och

tilljag kommissionen jag EU:s"När började mitt arbete i reste runt
tycktehuvudstäder för reda vilken ställningpå attatt ta man

Överallt detkommissionen skulle ha i tredjepelararbetet. sade attman
pelaren.dag för arbeta inom tredje Deti svårt och byråkratisktär att

Anitaför sade berättadefinns många nivåer och man",grupper,
Gradin.

ingenfick huvudstäderna klart för sigVidare Gradin i de olika att
handlartvärsäker ingå i tredje pelaren.vågar vad ska Detvara som

berör suveränitetkänsliga frågor enskilda ländernasde menom som -
ökadfolks bekymradeockså vardag. flesta människorDe överär

brottslighet och narkotikamissbruk.

den marknaden skaEU-ländema allt dock inreär atttrots ense om
borde alla frågorförverkligas. därför kanske lägga"Just omman



rörlighet under första pelaren därigenomoch ettpersoners
effektivare arbete".

Fyra skäl lör första pelaren

Kommissionen har inför föreslagit allaregeringskonferensen 1996 att
punkter Straffrätt och polissamarbete flyttas till förstautomovan
pelaren. Skälen enligt Gradin, främst fyra:vore.

för beslutsstruktur kandär inte medlemsländeratt storaen-
"sätta sig" små,

for domstolen ska dessa områden.något tillatt att säga om-
för "skaparevisionsrätten ska få roll och kunna ordningatt en-

och reda i hur hanterar skattepengar" ochvåraman
för Europaparlamentet inflytande.att störrege-

Parlamentet "oförskämt" behandlat i Maastrichtfördragets avsnittär om
tredje Gradin. parlamentet lärpelaren, tyckte "Det står ungefär att
information intebestämmer det. Så behandlar ettmanom
parlament".



Polisväsende, brottsbekämpning, Europa

Brott över gränserna
växande problem

Internationell brottslighet funnits, ihar alltid dag kampenärmen
de gränsöverskridande brotten aktuellare tidigare, sadeänmot

frånAnders Danielsson Rikskriminalen.

Pass och visum för resande har ñinnits ungefär sedan första
världskriget, berättade Danielsson. första tillDe ansatsema
internationellt kriminalpolissamarbete gjordes slutet förraredan i av
seklet. bildades1946 Interpol, med i Paris.säte

Ökat resande

Tiden eñer andra världskriget har präglats ökad internationellav
brottslighet. har bl.a. följandeDet orsaker, enligt Danielsson:

Resandet har ökat, vilket gjort den enskilde blivitatt resenären-
och därmed svårare spåra.attmer anonym

De migrationsrörelsema världen utnyttjasstora över som-
kamouflage.

De allt möjligheterna till snabb, elektronisk överföringstörre av-
information spelar roll för ökad ekonomisk brottslighetstor överen
gränserna.

internationelltEtt brott kännetecknas gärning utförs iatt ettav en som
land får effekter i lbland blir brott internationellaett annat. nännast av
slump eller tillfällighet, vilket oñast fallet i tättbefolkade områdenär

genomkorsas eller flera förklarade Danielsson.statsgränser,som av en
iMen andra fall gärningsmannen "vinstmöjligheter" attser genom

begå brott i land.annat

Droger, illegal invandring, vapen

Danielsson delade den internationella brottsligheten i kategorierna
droger, illegal invandring och vapen.



det gäller den första kategorin utvecklingen lite olika beroendeNär är
på narkotika.typ av

Cannabis har smugglats ganska liten omfattning Sverige sedani i-
skillnad från där det ökat.1991 till Danmark,t.ex.

under 1990-talet. UngefärAmfetamin har däremot ökat i landet 50-
Danielssonamfetaminet kommer i dag från Polen. Enligtprocent av

kommer tillverkningen öka i andra östeuropeiska länder. ochävenatt
i förlängningen ökar inflödet Sverige och andra länder itill väst.

Sydamerika. beslagtasKokainet kommer framför allt från Det-
ungefär kilo åri Sverige, främst i storstäderna. explosiv120 Ingenper

har de de nordiska länderna används inteökning åren;ägt senasterum
huvudsakliga konsumentländer.som

Sverige. kommerVitt heroin liten andel narkotikan i Detutgör en av-
första från Sydostasien.i hand

gyllenemängder i den s.k.heroin framställs i dag iBrunt stora-
den s.k. Balkanruttenhalvmånen i Sydvästasien och smugglas via

däremot, fåri mindre partier i Sverige mer.Norge,
Tillväxthonnonerförekommer i omfattning.Dopingpreparat stor-

till landetkommerproduceras i Sverige, andra typer preparatmen av
från bl.a. Europa.östra

människosmugglareHänsynslösa

kriminellatill delillegala invandringenDen styrs stor av
människorsslår flyendeorganisationer, hänsynslöst mynt avsom

finns tusentalsländer idesperation. Ryssland och andra Europal östra
för söka asyl ikunna vidareflyktingar på västraattväntar attsom resa

Lettland ligorOrganisationerna kartläggs lEuropa. vet attmannu.
landat iFlera båtar harsmugglar människor västerut.opererar, som

Sverige.

Danielsson.Sverige, enligtUngefär illegala finns i Av30.000 vapen
huvudsak från övrigainsmugglade, ihögst 40dem är procent

frånoch från USA Europa.Västeuropa östrainte-

Penningbrott huvuddel

egentligen huvuddelen denslag ekonomiska brottOlika utgör avav
byter hela tidensade Danielsson. Pengarinternationella brottsligheten,

följande:huvudinslagglobal nivå.på Några ärägare
och momsflykt,skatte-- .bedrägerier banker,mot-



årligen bortliiskas quemiljarderbediåigerier l-l" lfimot ecu-
lill,HlL/Iug./l.t.S/kup/tal HON

sedelförtalskniitgar.- narkotikasmuggling,fråninkomster"tvätt" tex.pengarav-
identitetshaitdlingar,falskaförsäljning av- stulnaallasjutordonsdelaioch procentfordonsmuggling avav-

aldrig.hittasSverigebilar i

maffia härIngen

brottslighetinternationellorganiseradformenlångtgåendeDeli mest av
lörsoker pennanentastrukturerkriminellaliknandemaffian ochnärar

oftaåstadkommerorganisationerland. Dessa enverksamhet i ett zinnat
ochbeskyddarverksamhetbl.a,sigochi staten""stat ägnar

berättadealls,intedettafinnsSverige tagetsträngtutpressning. l
kunnadessmåstelyckas, utövaremaftiaverksamhetSkaDanielsson.

myndigheter.ochrättsväsendeoch korrumperaintiltrera

Svårt att omenas

Europol

visstkraft fannsi ettträddeMaastrichtfördragetinnanRedan
förinombrottslighet:internationellEGi ramensamarbete mot

förpolisministrar attmedlemsländernasTrevi möttesdet s.k.
rädslanBakgrundengränsöverskridande brott.stävja vargrova

Rikspolisstyrelsen.frånClertonSörenberättadeterrorism. letför

ipolissamarbete. FörstingentingRomfördraget stårl om
bildandettalaskapitel VIochartikel 2Maastrichtfördragets avom

europeiskt polisorgan.Europol. ett

ochmedlemsländermellan EUtskonventionEuropol skapas engenom
bakomståländer måsteallakonstruktionmellanstatligdärförär en --

olikadekoordinerasvårtförverkligas. Detska attför den ärden att
råderDetClerton. storamenadeEuropol,införarbeteländernas

traditioner.ochiskillnader synsätt



Domstolsroll stötesten

En svår har varit frågan vilken roll EG-domstolen skastötesten om
spela i Europols framtida arbete. Enligt fördraget dess roll inteär
obligatorisk, det finns rättsligt för den vissautrymme attmen ge
möjligheter lösa tvister.att

Alla medlemsländer Storbritannien ställer sig bakomutom en
begränsad domstolsroll. Brittenias blockering denna fråga gör attav
det svårt exakt Europol-konventionen slutligenär kansägaatt när
träda i kraft. Eventuellt sker ratificeringen under 1996. trodde C Ierton.
och då kan konventionen börja gälla 1997.

Del gångEuropol iav

För fa i gång åtminstone någon del Europol-arbetet beslutadeatt av
politikema dock första bilda EDU, Europol Drugsatt ett stegsom
Unit. Denna enhet inom det blivande Europol, ligger i iHaagsom
Nederländerna, arbetar inte bara medtrots namnet- -
narkotikabrottslighet. Enheten har sedan våren 995 fått mandatäven

arbeta med smuggling radioaktivt material organiserad illegalatt av
invandring och handel med stulna bilar. medlemslandVarje har s.k.
sambandsmän på plats i EDU. Sverige har för tullenrepresentanten
och för polisenen

EDU har inte rättsliga moderorganisationen gångstatussamma som en
ska få. Sambandsmäitnen lyder under respektive nationella lagar. Man
har inte möjlighet lägga samordnade dataregister. vilketatt stora,upp
blir viktigt inslag deti färdiga Europol. Vad kanett ärgöra attman
utbyta infonnatioit, samordna operationer utreda och liknande.
berättade Clerton.

"Interpol ej"räcker

delEn hävdar Europol inte nödvändigt, deteftersomatt är
världsomspännande Interpol redan finns. Enligt Clerton kommer
emellertid Europol bl.a. bli betydligt operativt Interpol ochatt änmer
ha användbara brottsregister. det finns viss risk förMenmer en
dubbelarbete, medgav han. båda organisationerna samarbeta.De måste

siktPâ kan Europol samarbetsavtal också med andra polisiära
organisationer världen USA:s FBI.över, t.ex.

12



rörlighetförFri personer

tillSchengen genväg
gränseröppna

genomförtinteännugränserna ärFri rörlighet for överpersoner
EU-till alladetviktigaste skälet attdeti EU. "Som jag det ärser

ambassadörsätt". sadepåRomftirdragetländer inte tolkar samma
anförande.handelsavdelning i sittfrånOlander Ul:sAnders

gränshinderdetkrävsmarknaden ska fungeraden inreFör attatt av
kvarsådana hinderfortfarandefinnsolika försvinner. Förslag personer

Olander. viktigenligtinom Rörligheten attEU. är.över gränserna
medborgarnas Europa.åstadkommaförverkliga för ettatt

åtgärder""Kompensatoriska

personkcmtrolleninte släpptmedlemsländernaorsak tillviktigEn att
åtgärdernakompensatoriskade s.k.inte tyckerhelt attar att man
skaåtgärderolikatillräckligt. siggenomförts Det ersättarör somom

kontroll EU:sgränskontrollerna,de inre gräns mottex. avgemensam
polissamarbete.yltervärlden och

har olikaländernaOlander,alltså,huvudorsaketiMen attär menar
inreandra lyder: DenRomfördragets artikeltolkningar 7a, satsvarsav

fri rörlighetinre därområdeskall omfattamarknaden gränser,utanett
enlighet triedsäkerställs ioch kapitaltjänsterför personer,varor,

fördrag.dettabestämmelserna i

rörlighetenfriadenupprepade gångerhar"Kommissionen attsagt
Olander. Attpåpekadetredjelandsmedborgzire".måste galla enäven

tillträde tillland utanför LiU.d.v.s.tredje land,medborgare från ett ges
sigförflyttahon fårellerdag inte hanmedlemsland innebär i attett

frittcirkulerafårdäremotiriedlemsländerna.alla Varor,fritt mellan
unionensde gång gräns.yttrepasseratnär en



Storbritannien och Irland avviker

flesta medlemsländerDe håller med kommissionen artikel 7aattom
ska tolkas här.så Storbritannien och Irland däremot bara EU-attanser
medborgare ska innefattas i den fria rörligheten. inte
tredjelandsmedborgare, och gränskontrollema därför inte kanatt tas
bort helt.

Samarbetet inom tredje pelaren fungerar ifrånlångt tillfredsställande,
sade Olander, ansåg det svenskt intressemycket starktäratt ettsom

arbetet här kommer i gång. förklarade Sverige fördragetHanatt att 1
medlemskap sade till majoritetsuppfattningenansluterattom oss om

hur ska tolkas, förutsatt7a att
de kompensatoriska fungerar,ätgärerna och att-
den nordiska passfriheten kan bestå.-

Schengen-länderna gå föreska

Som följd samarbetet på det här området inte har kommit iatten av
gång ordentligt inom har förEU:s antal medlemsländerettram, -
närvarande nio det s.k. syftarSchengenavtalet. tillDetupprättat att-
avskaffa de interna gränskontrollema helt. rörlighetendag den friaDen
för och de kompensatoriska åtgärderna på plats EU-är tarpersoner
bestämmelser Schengen-reglema.över

Schengen-överenskommelsen träffades redan konvention1985. En om
hur avskaffandet ska till i praktiken slöts detgå 1990,gränserav men

först den 26 1995 konventionen började tillämpas attvar mars som
det blev just detta datum hänger med flygbolagen byterattsamman
tidtabell då. de Grekland,Två nio Schengen-ländema, Italien ochav

Övrigadeltar inte från början. länder Tyskland, Belgien.är
Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Spanien och Portugal. Några
viktiga Schengen-inslag följande:är

Polisen i de olika länderna utbyter information brottsregistretvia-
"SIS, Schengen Infomation System.

Avtalet innehåller ganska långtgående församarbeteett-
knarkbekämpning.

sker vissDet samordning reglerna för visering ävenen av om- -
det finns för nationella bestämmelser.utrymme

Principen första asylland tillämpas, dvs. det land därom en-
flykting först söker asyl ska ha för i sak ansökan.prövaansvaret att

ocksåDetta principen i den s.k. Dublinkonventionenär som



Schengenreglemaupphörkraftiden träderi lZU. Narutarbetats
asyloinrådet.

på förtroendeBygger

mellansolidaritetochförtroendeSchengen-saniarbetet bygger
enskildaiuppståkanproblemolikaför deoch respektländerna som

närvarandeförFrankrike åberoparOlander.berättadeländer, en
viktigt"Dethelthålla ärundantagsklausul för inte gränseröppnaatt
detta",ifrågasätteringenSehengen-områdetstämningen inomför att
sådantlängehurdiskuterar ettOlander. "Däremotmenade man

kan gälla"undantag

internationellaantalvidare påbyggerScheligen-samarbetet ett
narkotikakonventioner.ochtlyktingkonventionkonventioner, FNzst.ex.

respekterardeltagarnafördelenmellanstatligt harsamarbetetAtt attär
tillkanlättarenationella intressenoch tasvarandras suveränitet att

Olander.enligtmellanstatlighetenmed attnackdelEn är,storvara.
offentlighet och brister.insyn

utvärdering. Detpolitiskför löpandeföremål"Schengen-samarbetet är
sadebra tag",fördet härlångt ifrån perfekt. Men ettatt stannaärär

Sverigeföranledningfinns alldärförOlander menade det attoch att
framtidsplanering.i sinräkna med Schengen

Sverige observatör

nödvändigt förstaSchengenobservatörskap iSverige har sökt stegett-
nordiskadettill dettaskäletmedlemskap. främstalet är attstegmot

för skärpt1994observatörskapEU-landet sökteDanmark av oro
harsvenskarnaochdanskarnaTyskland. Bådegränskontroll mot

nordiskaintakt. tvåbehålls Depassfrihetenförbehållet nordiskadenatt
fullvärdigainte bliIsland. kanochmed iländer inte EU, Norgeärsom
de tillEESde ingår ieftersommedlemmar Schengeit.i Men är stor
"haka på"möjlighetdeDärför kandel integrerade i EU att

Olander.enligtSchengen-gruppen,

plattfomi inordiskvill hasvenska regeringenDen gemensamen
enligtinställningobservatörskapförhandlingarna somenom --

självklartdetSchengen-ländema. "DeblandhemOlander går ser som
långt tidigare".uppnåttspassfrihetvill behållaatt somen
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"Norden med 1997-98"

Enligt de uppgifterna januari 1996 kommer Sverige fåsenaste att
observatörskap i Schengen i maj 1996. och Island kommerNorge

få associationsförhållande "i praktiken ingenatt ettsenare större
skillnad", enligt Olander. "Vid årsskiftet kan1997-98 alla de fem
nordiska länderna fulltgå med ut", trodde Olander.

viktigEn praktisk fråga från tillochär att separera passagerare
Schengen-området från andra måste bygga deresenärer: man om
internationella flygplatserna. Detta problem flygplatsernaförär ett stort
i Köpenhamn och Helsingfors. För Arlanda och Landvetter behövs eu
övergångstid på år. bedömde Olander.ett par

Embryo till europeisk
flyktingpolitik

Det långmed nödvändighet tid förtar antalett suveräna stater att
utforma invandrings- och asylregler. Men detta ärgemensamma

långsamt på gång,allt fråntrots menade Jonas Widgren
Internationella migrationsinstitutet i Wien.

EU-ländema har tillsammans utarbetat konventionen yttreom
gränskontroll och den s.k. Dublinkonventionen asylregler, ävenom om
dessa inte i kraft Vad vill undvika framför vadalltträtt ännu. ärman

kallas "asylu1n shopping", flykting samtidigt lämnarattsom en
asylansökningar i flera länder och "refugees in orbit", flyktingatt en
skickas mellan länderna få sin asylansökan i sak prövadrunt utan att
någonstans.

EU-ländema har också beslutat visumregler, ochom gemensamma en
mekanism har nyligen, "äntligen", slagits fast för hur ska hanteraman
flyktingströmmar, berättade Widgren.

"Medborgarna förväntar mål"sig gemensamma

Ett problem de här frågorna i alltid hanteras underEU någotär att
område, vanligen fri rörlighet for sade Widgren. "Menannat personer,

medborgarna förväntar sig politikerna i EU ska haatt gemensamma



för allafragor. påtagligamål lör dessa atttex. man serär genomsom
antalet invandrare ökaratt

uppnåförinställtsiktetdå lill-nivå haVad bör på att enman
europeisksamladWidgren Enhållning, enligtgemensam

mästeienevekonventionenflyktingpolitik innebär atttex.
tlyktingbtirdan. Antaletlördelningmed låU-regler förkompletteras av

alla"detminskas,pelaren måstebeslutsnivåer inom tredje överensär
behövssak; detockså motorom". Man attär överens enannanom en

kontinuitet. Menledarskapllyktingseimztrbctct,i invandrings- och man
ástadkonnnas.skainte enig hur dettaär ännu om



Bidrags/us/c EUinom

"Svenskt fusk med

arealbidrag
alarmerande"

hurberättadefrån jordbruksdepartementetLena Ingvarsson om
påbedrivsmedelmed EUzsarbetet fusketmot gemensamma

enskildadeunionsnivån. dock hosliggerHuvudansvaret
påföljderna för brottproblemmedlemsländerna, och är attett

kontrollenSverige harländerna. lskiljer sig mellan av
nedslåendegivit resultat.jordbruksbidrag

bidragsfusket.samordnar kampenenhetKommissionen har moten som
Gradin.AnitasvenskakoimnissionsledamotUclaf. Ansvarig är
sektorermed olikaarbetar antingenavdelningar.Enheten har somsex

eller med detexportsubventionerregionalstöd,jordbruksstöd, mm.
liar140sammanlagtPersonalen.generella regelverket. personer.

hemlandetliknande arbeteerfarenhet sinalav

Ansvaret ländernahos

ska tilli medlemsstaternzt. Definns ändåövergripandeDet ansvaret se
bedrägerierEU-medel åtgärdas påbedrägerier med sattatt samma som

harEU-tjänstemänfinns inganationella medel.med allmänna Det som
kanbedragare.bestraffa Däremoteller någonbefogenheter gripaatt

utredning. berättadeinledermedlemslandUclaf begära att ett en
Ingvarsson.

områdenfokuseraUclaf hjälper medlemsstaterna ar extraatt som
deseminarierEnhetenför fusk, exporten. omutsatta t.ex. arrangerar

i allainstalleratsharFipstclefonerifrågorna EU.har runt om
ochgratisringafusk kanmisstänkermedlemsländer; de anonymtsom

söktharexempelvis: "grannenEU-språkende elvapå något av
djur".för mångaför alldelesdjurbidrag



påföljderOlika

Problemet påföljd för dende olika medlemsländerna har olikaär att
här brott, menade bedragama iblandIngvarsson. Dettypen gör attav
flyttar sin brottsliga verksamhet. På i Cannestoppmötet sommaren
l995 enades emellertid ELJ-ländema konvention skyddotn en om av

finansiellaEUs intressen. kommissionen samtidigt arbetet medl pågår
fram EG-förordning med riktlinjer föratt ta en gemensamma

"administrativa sanktioner".

iordbrttkssektornlnoin där fusket finns sedanutbrett, längeär mest
förordningar kontrollfunktioner kontrollåtgärder.och För attom
verkställa dem krävs dock nationella regler. myndigheterna i deDet är
enskilda länderna har in och kontrollera, räkna,rätt mätaattsom

samband medl jordbruksrefonnen 1992 infördes nyttettmm.
kontrollsystetn, bl.a. innebär säkerhetmåste ställaatt exportörersom
för få exportbidrag. säkerhet kan förverkas har fåttatt en som om man
bidraget på felaktiga grunder. uppsåtligen fuskar kanDen som
uteslutas från bidragsprogram.ett

Svensk mångakontroll visade felaktigheter

l Sverige det länsstyrelsernas jordbruksenheter utförär som
kontrollenia, Sex dem arealbidrag harsöktprocent av som
kontrollerats november 1995, vilket innebär kontroller. dem3.800 Av

fått bidrag har 18 uppgivit andra arealer kontrollenprocent änsom
visat. Totalt avviker 1.200 de kontrollerade i avseende. 700någotav
avvikelser så svåra de kommer få följder. och i falll70är att att
kommer de sökande inte något bidrag.att

De här siffrorna beror delvis EU-bidragenpå innebäratt ett nytt,
komplicerat det lära de ändåsig,system ärtar ett tag attsom men
alarmerande och nedslående, menade sadeIngvarsson. Hon att
kontrollen sannolikt kommer intensifieras framöver.att
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fleramedFusk
dimensioner

EU-politisk,dimensioner:bidragmed EU:s harFusket tre enen
från DanmarksPeter Baumannrättslig. Det sadefinansiell och en

fiskeriministerium.lantbruks- och

samband medhari fusketliggerpolitiska dimensionenDen att
viktighar härinstitutionerallmänhet.inställningen till i EU:sEU en

menadeacceptabelt,intefusketklara signaleruppgift i ärattatt omge
påska hanteras sättEU-pengamaBaumann. "Jag att somsammaanser

effektivitet".påmed kravanvändasmedel, ochnationella även samma

Två försvinnerprocent

Enligtbedrägerier.och"oregelmässigheter"iskiljer påMan EU rena
dencirkaförsvinner tvåkommissinonen procent gemensammaav

gällandeAndrafusk. attbudgetens 80 miljarder görrunt genomecu
siffran tioär procent.snarare

överraskandesärskiltinteallt detunikt.Fusket i sig inget "Trots ärär
nationellfrån"ViEU-medel". sadedet fuskas med Baumann. vetatt

ekonomin".denmedproblem det finnsnivå vilka svartat.ex.
Åtgärderna nationellEU-nivå pådesamma påfusket börmot somvara

ochstraffavslöjande,åtgärder,förebyggandenivå, enligt Baumann:
budgeten.medel till denförskingradeåterbördande gemensammaav

förbidragsöker ost"oregelmässighet" kanEn attt.ex. enmanvara
gåregentligenför bidragetfetthalt,har 39,2 när gränsenprocentssom

ocksåiblandförekommerberättade Detvid Baumann.39 procent,
kommissionenpåOlika enhetertolkas.hur reglerna skaoenighet om

och inte.fuskvaduppfattningha olika.kan också ärsomom

i olika skepnaderFusk

kanskepnader fusketi vilkaexempel påfleraPeter Baumann gav
ocksåkankommissionen,uppträda. sker förståsDet gentemot men

mellanturismen,inommedlemsländer eller,mellan ettförsiggå t.ex.
överfakturerasIblandland utanför EU.medlemsland och ett
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tillsociala fondforskningsprograni. Ibland bidrag lian Hges s
aktiviteter aldrig blirsom av

detovanligt. exempel påFusk med exportbidrag littinte ai attär
varefter den dykertill Bulgarien.dansk fetaost med bidragexporteras

Även intäktssidzi drabbasGrekland, d.v.s. lili itázs avupp inoml
lill-landtill intefusk: det kan handla textiliinporten ettattom

skade påredovisas eller avgifter interätt att tas ut som
iordbrnksiinport.

förekommer kriminalitet kring fusket med l lT-Det organiseradaven
ltalienmedel. lbland har nationella myndigheter varit inblandade l

fek tängelse efterelva medlemmar regionaltex tre arsl en regering
ha dtämts for luidragsbedrägerier. Den haratt tvpeit av grova

bedrägerier lörekruminei ellertrodde dock inte i JanmaikBaumann
Sverige.

Förbättra möjligheter till upptäckt

nationellaVad bör då första uppgiften för degöras Den
myndigheterna menade utveckla möjligheternaBaumann, attär. att

uppgifter.upptäcka fusket förbättra teknikenoch samlaatt
de olika ansökningsformulärDessutom mäste blanketter och som

används för söka bidrag ttärbüttras.att

också uppmarksarm figurerar iNlilll mäste på devara personer som
dessa sammanhang; det kanske dyker iär samma personer som upp
andra bedrägeriaffärer. solid administrativ essentiellt,En struktur är
och myndigheterna ha bra kommunikation med varandra.måste en

Slutligen konstaterade del fusket beror påBaumann attatt en av
regelverket komplicerat. Därför kan helt enkelt förenklingär en av
reglerna medeffektiv metod för komma till rättaattvara en
problemen.
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Paneldiskzassion

Är förstatillöverföring
lösningenpelaren

därpaneldiskussion,vidtogSessionerparallelaEfter antalett en
och JonasIngvarssonDanielsson, LenaAndersHans Johnsson,

för dagensförstredogjordefyramedverkade. DeWidgren
diskussiontill öppenutveckladesheladethuvudpunkter, enmen

publiken.med

Sverigevillkor.tullensJohnssonberättade HansInledningsvis nyaom
reglerfölja denaturligtvistullunioninommåste EU:s gemensamma

har2000","Tullfinns. Ett EU-program,och taxor somgemensamma
förenklaförochgränskontrollolika slagsunderlätta attinitierats för att

reglerna.

UclafSamordning med

kommissionensochtullmyndighetemamellansamordningNytt är en
ismugglingVälorganiseradUclaf.bidragsfusket.för kampenhet mot

kostarutanför EUländerfråncigaretterbl.a.transiteringssystemet
tilladeberättade Johnsson. attårligen,miljarder3 somecu

tullsamarbete,europeiskt årförNeapelkonventionen, instrumentet
omarbetning.under

Widgrenoch JonasDanielsson, Lena IngvarssonAnders
anföranden.tidigaresinaoch ordningdärefter isammanfattade tur

poängteradereflexioner. Han attkompletterandehade någraWidgren
EU:suppståkommer yttreproblem närintrikatadel oerhört atten

dessadetochkraft.träder i ärgränskontroIl-konvention gången
handlarpelarentredjeiinvandringsdelenasyl- ochproblem om.som

Widgren.konstateradeverkligheten",vidtarBrysseli"Utanför mötena
ochfattigdomutbreddfinnsoch iMedelhavetSöder oro.österom

migrationstryck på Europa.Detta utövar ett
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kallade det, förWidgren"filigranarbetet",Detaljarbetet i Bryssel, som
menade haninvandringsökningväntadlösa problemen inför äratt en

för långsamt.det gårnödvändigt. Felet baraär att

Ogenomtän pelarflyttkt

asyl- ochflyttarVad praktiska konsekvensernablir de manom
föreslåspelare vilket på mångaförstainvandringsfrägoma till EU:s

riktigt tänkt igenommenade ingenhåll undrade Hadar Cars. Han att
påhöll med Hurdetta vilket Widgren attt.ex.ännu, ser manom.

emotvisst land skainvandrareBryssel bestämmer hur många taett

bestämmainte kommerAnita Gradin infogade kommissionen attatt
havanligtinvandringspolitik; den kommer påländernas sättattöver

tillsammans medministerrådetförslagsrätt. Bestämmer gör
Europaparlamentet.

tredjepelarfrågoma iFrennered. arbetar medHans som
till förstaöverföring dessa frågorregeringskansliet, tillade att aven

andrapelaren de behandlas precisinte nödvändigtvis måstegör att som
förstapelarfrågor. asyl- och invandringspolitiken skaAlla beslut hurom
förändras enhällighet.fattas med

Integritet och kontroll krockar

Björn der Esch undrade hur det med den personligagårvon
integriteten polissamarbetet och kampen bidragsfusk sommotom
enligt Esch kan befaras öka utvidgas stärks. fickEU Hannär svar
från Justitiedepartementets Strömberg, menade detPeter attsom
egentligen inte finns polissamarbetenågra intressen mellanmotsatta
och integritetsskydd. uppgifterPolisen har inget intresse haatt omav
folk inte har med Reglernarelevanta brottsutredningar göra.attsom

register kommerEuropols också utformas sådantpåatt sättett attom
Sverige och de andra medlemslåndema vilka uppgifter skaavgör som
läggas in, sade Strömberg.

läggs första flyktingpolitiken dåOm asylfrågoma i pelaren, blir rent
generellt frågade från tidningengenerösare SpiraEva

Widgren.Statstjänstemannen. felställd, menadeFrågan Jonasär
Asylfrågoma pelaröverskridande, och bra flyktingpolitik handlarär en

därför mycket bramycket samordning. Det attär t.ex.om
förprinciperministerrådet och kommissionen tillsammans utarbetarnu

fördelning flyktingbördan, tyckte Widgren.av
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"Borttaget passkrav symbolhandling"

Riksdagsledamoten Birgitta Hambraeus kritisk till strävan att tavar
bort personkontrollen mellan låndema. kunde inteHon något annatse
syfte med bort kravet åstadkommaatt ta än att enpass
symbolhandling. Passkravet, olägenhet imenade hon, ringaär en
förhållande till vikten ha kvar personkontrollema.attav

"Varför införainte i Norden också, det bra" frågadesåårpass om
96-ledamoten Birgit Friggebo betonade vidareEU retoriskt. Hon

asylpolitikenangående den består många sammanhängandeatt av
delar, och ökat samarbete krävs för åstadkomma effektivatt ett att en
politik. behövs regional överenskommelse i hurDet Europaen om

ska definiera flyktingar. sådanbättre åstadkommaDet år attman en
inom hålla gjort i Sverige deEU:s "att påän senasteram som

då ändå varit beroende beslut länder omkringåren", iav oss,
Friggebo.menade

96-ledamot, Siv Holma, framhöll grunden i dessaEn EU attannan
diskussioner ska ha samarbete överstatlig ellerpåår om
mellanstatlig nivå. blir till slut maktfråga, menade hon. "Vi EU-Det en
kritiker förespråkar ländermakt utgår från självständiga somen som
samarbetar".
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Avslutning

oberättigad"Delvis
kritik"

i Justitiedepartementet,statssekreterareKristina Rennerstedt,
med konstatera attavslutningsanförandeseminariets attinledde

friheterna". Menfyrabestår "defyra delar,EU:s fria rörlighet av
friadeni kraft handlarträddeMaastrichtlördragetsedan

påtagligt rörligheten för överrörligheten personerommer
gränserna.

andraochbort gränsbommarsymholvärde iliggerDet att taett ston
tyckteFramför alltRennerstedt.gränshinder för menade Menpersoner.

värdlogisk ochgränslösthon själva idén Europa attärettatt om
del oönskatförstås förhindratförkämpa "även attgränserna enom--

komma in i Iändema".

inför gränsöverskridande brottOro

med den fria rörlighetensTredje pelaren syftar till komma till rättaatt
internationellökandebaksidor. Människor känner infören oro en

kapitalochbrottslighet. Redan den fria rörligheten för tjänstervaror,
Rennerstedt. "Riskenhar gjort gränsöverskridande brott lättare, menade

fri rörlighet förintemationella brott ökar ytterligareatt personergenom
samarbete."tär inte leda till ambitionerna. krävsDetatt ger upp mer

inte baraRennerstedt trodde Europol, det väl kommer i gång,att när
nationelladekommer kompensera för bortfall hosatt ett

dekommer förbättrapolismyndighetemas möjligheter, attutan rent av
brott.totala möjligheterna bekämpaatt

tidFör kort för utvärdering

Rennerstedt.oberättigad, tyckteKritiken tredje pelaren delvisärmot
ganskaför tid för rättvis utvärdering.har gått alldeles kon FyraDet en

alltkonventioner, antal resolutioner och harviktiga annat trotsett
i första pelaren tidvisbeslutats. kan samarbetet"Dessutom även vara

trögt".
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effektiviteten tredjepelararbetet bliEmellertid medgav hon i måsteatt
misslyckasbättre, eftersom det handlar människors vardag. "Omom

med detta, det grundskott förtroendet för EU-lösaatt är ett mot
samarbetet".

Regeringens syn

innehållet den regeringsskrivelseRennerstedt gick så något på i om
interegeringskonferensen, vid tidpunkten för seminariet ännusom
denoffentliggjorts Enligt regeringen, sade hon. börskr. l995/96:30.

och polisiära delkaraktären i tredje pelarens rättsligamellanstatliga
medasyl och invandring "möjligen" fattasbestå. Beslut katiom

majoritet.

liberaliseringsäkra det inte blir"Vi vill att avenvara
skilsmässa. vårdSverige, och intenarkotikareglema i reglernaatt om

Möjlighetenbam luckras upp", sade Rennerstedt vidare. attav m.m.
pelaren hållskommissionen inflytande i tredje öppenstörreett avge

bättre ochskulle kunna bliregeringen. Samordning därigenom
övervakaKommissionen skulle kunnaeffektiviteten öka. attäven

efterlevs. Rennerstedt.överenskommelser menade

avgör""Politiska viljan

hur långtviljan i tnedlemsländemaden politiskaDet avgörär mansom
kanpelaren. Därförsamarbetet tredjekan komma i inom

Rennerstedt.värderingar inte "säljas ut". ansåggrundläggande
förslag till lösningarkan avfärdaSamtidigt menade hon inteatt man

förslagetgrunder,inom pelaren bara principiellatredje på attt.ex.
förslag börvarjemindre överstatlighet.syftar till eller utanmer

sina meriter.bedömas utifrån egna

inomoch kontinuitetframförhållningRennerstedt efterlyste störreen
konstateraderyckigt.dag sker arbetet Hontredje pelaren. l att

ochdel politiskfrågor tilloch inrikessamarbetet i rättsliga ärstor av
inte rättslig natur.

i hågkomma EU-viktigtdetSlutligen framhöll hon attattäratt
medarbetet fortsattainskränkerområden intedessasamarbetet på

den enda"EU-samarbetet intemed olika länder.bilaterala avtal är
vägen".
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