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Till statsrådet HellströmMats

Genom beslut den 9 1995 beslöt regeringen tillsättaattmars en
parlamentarisk kommitté med uppdrag dels låta utredningargöraatt om
viktigare sakfrågor kan komma behandlas vid 1996 årsattsom
regeringskonferens, dels stimulera den offentliga debatten kringatt
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsiktsyttringarge

för sina uppfattningar.utrymme att argumentera

Den 10 april 1995 utsågs rikdagsledamoten Björn Sydow s tillvon
kommitténs ordförande. Till ledamöter utsågs dag dåvarandesamma
riksdagsledamoten Siv Holma och riksdagsledamöternav Georg Andersson
s, Bo Könberg fp, Göran Lennmarker m, Berit Löfstedt s, Helena
Nilsson c, Mats Odell kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-
Fries s och Sten Tolgfors m. juliDen 24 entledigades1995 Bo Könberg
från uppdraget. Samma dag förordnades riksdagsledamoten Birgit Friggebo
fp till ledamot i kommittén. Den 14 september 1995 entledigades Georg
Andersson från uppdraget och i hans ställe utsågs riksdagsledamoten Berit
Andnor s till ledamot i kommittén.

Den maj19 1995 förordnades departementsrådet Ingrid Larén Marklund till
huvudsekreterare och docenten Gullan Gidlund till sekreterare i kommittén.
Till biträdande sekreterare förordnades den 15 augusti filkand.1995 Eva
Stemdal och den 10 november 1995 jur.kand. Pia Nyman. Till pressekreterare
utsågs den juni30 1995 redaktör Anders Bolling. Samma dag anställdes Sang
Nyman assistent till utredningen.som
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Inledningl

EU 96-kommittén, framlägger härmed betänkande, innehållerett som
kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen.

Kommittén har, enligt regeringens direktiv, varit oforhindrad där denatt
finner lämpligt sådana bedömningargöra i enskilda sakfrågor kansom

värde vid beredningen svenska förhandlingspositioner.vara av av

Under vårt arbete med beställa utredningar kringatt EU:s framtid har
vi givetvis diskuterat olika aspekter de aktuella frågeställningarna.av
Detsamma gäller kommitténnär diskuterat inriktningen sinaav
seminarier och hearingar. Dessa har också lett till impulser. Kommittén
har därför funnit det värdeatt bedömningaratt i flerapresenteravore av
frågor.

Vi har i detta arbete utgått från de ingivna expertrapporterna,
erfarenheter från seminarierna Vi har också i vårt betänkande tagitm.m.
med relevanta delar den s.k. reflektionsgruppens i decemberav rapport
1995. Vi har på detta kunnatsätt våra bedömningargöra i ljuset både

de svenska inläggen och debatten i EU.av av

Sammanfattningarna och reflektionsgruppensexpertrapporternaav
gjorda kommitténsärrapport sekretariat, främst departementsrådetav

Ingrid Larén Marklund. Kommitténs bedömningar däremot givetvisär
kommitténs På några punkter har reservationer avgivits frånegna. vissa
ledamöters sida.

EU 96-kommittén hoppas detta betänkande, liksomatt expertrapporter
till kommittén och kommitténs övriga skrifter, skall kunna tjäna som
underlag för debatten i Sverige och EU Europas och EU:s framtid.om

EU 96-kommittén inge skrivelseatt till regeringen kringavser senare en
de erfarenheter kommittén gjort under sitt arbete, bl.a. det gällernär
kunskaps- och expertläget i Sverige beträffande den typ av
frågeställningar vi behandlar i detta betänkande.som
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2 Direktiven

96-kommitténEU tillsattes med syfte dels låta utredningargöraatt om
viktigare sakfrågor kan komma behandlas vid EU:sattsom
regeringskonferens 1996, dels stimulera den offentliga debatten kring
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olikage
åsiktsriktningar för sina uppfattningar.utrymme att argumentera

I direktiven detsägs vikt vi iär Sverige delsatt stor grundligtattav
analyserar de frågor kommer stå i vid konferensen, delsatt centrumsom
för diskussion de förväntningaröppen och ambitioner haren om som
avseende EU-samarbetet liksom vad bör ligga utanför dettasom
samarbete. En måste bred,strävan offentlig debatt kanattvara en
komma till stånd kring dessa frågor.

Beträffande kommitténs huvuduppgift låta utreda viktigaattena -
sakfrågor kan komma behandlas vid regeringskonferensenattsom -

i direktivennämns antal områden kommitténett bör belysa. Detsom
framhålls kommittén inte har till uppgiftatt lägga fram förslag tillatt
svenska ståndpunkter vid regeringskonferensen detutan att är
regeringens sak i samråd med riksdagen läggaatt fast dessa
ståndpunkter. Kommittén skall dock oförhindrad där den finneratt,vara
lämpligt, sådana bedömningargöra i enskilda sakfrågor kansom vara

värde vid beredningen svenska forhandlingspositioner.av av

Beträffande kommitténs andra huvuduppgift anordna aktiviteteratt-
för stimulera offentlig debattatt regeringkonferensen betonas iom -
direktiven kommittén särskilt skall läggaatt sig vinn bådeattom
positiva och negativa uppfattningar kommer till uttryck och debattenatt
fors i landet.runt om

Kommitténs direktiv bifogas i sin helhet bilaga.som
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3 Kommitténs utredningsuppdrag

3.1 Expertrapporter

Ett EU 96-kommitténs huvuduppdrag låta utredaär viktigaav att
sakfrågor inför regeringskonferensen. Enligt regeringens direktiv skall
kommittén också "identifiera andra viktiga frågor kommer attsom
behandlas vid konferensen, och analysera dessa utifrånnärmare svenska
intressen".

fullföljaFör denna uppgift har EU 96-kommitténatt givit inomexperter
främst statsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag att
utreda antal viktiga områden. En viktigett målsättning med
expertuppdragen har varit bygga kompetens i Sverigeatt kringupp en
EU:s framtidsfrågor inte minststora i förhållande till övriga-
medlemsländer och EU:s institutioner. Därför har det krävts ganskaett
brett utredningsfált. Uppdragen gäller i huvudsak följande frågekomplex:

insyn och öppenhet,-
EU:s framtida utvidgning såväl konsekvenser genomförandesom- -

bl.a. behoven anpassning, relationerna mellan små ochav stora stater
och andra maktrelationer,

subsidiaritetsprincipen,-
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella-

parlamentens roller, maktbalansen mellan institutionerna och
effektiviteten i beslutsfattandet,

instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten sägaatt-
EU:s fördrag,upp

EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-
jämställdhet,-
regionalpolitik,-

utrikes- och säkerhetspolitik,gemensam-
rättsliga och inrikes frågor.-

Som framhålls i regeringens skrivelse regeringskonferensen ochom som
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och de frågorregeringskonferensenföljande avsnittframgår somomav
for konferensen.tänkt blidär inteskall behandlas EMU ämneär att ett

beslutat inte låtahar 96-kommitténanledning detta EUMed attav
oktober tillsattRegeringen har den 19 1995utreda frågor EMU. enom

nackdelar med svensktanalysera för- ochskallutredning ettsom
Kommittén har i januari 1996deltagande i tredje EMU.etappen av

beslutat fråganEMU-utredningen,medöverlagt att om ensom
för vissa denskall beaktas inomsysselsättningsunion avramen

beräknas föreligga i maj 1996.expertuppdrag.utredningens Dessa

har följandefebruari 1996till börjanFram expertrapporterav
publicerats:

i Jerneck.Subsidiaritetsprincipen EU MagnusSOU 1995:123,-
komplexitet ochEnklare och effektivare. Om EU:s1995:131,SOU-

komplexiteten"Gidlund, "bysantinskaJanerik Denmaktbalanser i
mellan EG/EUxsMaktbalansenEuropeiska Göran Lysén,unionen,

medlemsstaternas ställning.jämteinstitutioner
östintegrationUtvidgning och samspel. EUzsSOU 1995:132, ur-
småstat-stormakt:perspektiv. Förhållandetoch ekonomiskthistoriskt

Historiska perspektivMikael af Malmborg, påidentitetsbytesvenskt
Öst-Åke Ekonomiskostutvidgning, Andersson,E integrationE Uss av

småstatsbildningen:Sundelius, Sverige bortomoch BengtVästeuropa,
internationaliserat Europa.litet ismart ettmen

erfarenhetermed Svenska statstjänstemäns1996:6, år EU.SOU Ett av-
projektledare Thomas Pålsson.Statskontoretarbetet i EU

för publicering också dessa:Klara är
och säkerhetspolitikvitalt intresse. utrikes-1996:7, Av EU:sSOU-

Herolf, Lindahl.regeringskonferensen Gunillainför Rutger
Politiska, rättsliga ochUnion för både och1996:15,SOU öst väst.-

Åkeutvidgning Dellenbrant,ekonomiska aspekter sjätte JanEU:sav
Lindahl, Demokratikravet och utvidgning, Kaj Hobér,E Uxs sjätteRutger

Författningsrättsliga aspekter utvidgning tillpå UzsEVägen österut,
Östeuropa, Claes Alvstam, ostutvidgningCentral- och Göran E Uxs En-

variabel Ninna Rösiö,ekonomisk sammanfogning geometri,genom
Östutvidgningen eventuella konsekvenser foroch dess
medlemskapsvillkoren.

Förankring och rättigheter. folkomröstningar,1996:16, OmSOU-
mänskligamedborgarskap och rättigheter i EU Runeutträdesrätt,

Europeisk Stenwall,Premfors, Folkomröstningar och Lenaintegration,
eller EuropeiskaMarklund, utträda uteslutasIngrid Larén Att ur
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Ulf Bernitz,unionen, Hedvig Lokrantz Bernitz, Medborgarskap EUi -
räckvidd och innebörd, Ulf Bernitz, Fredrik Bergström, Rättsligt skydd

grundläggande fri- och rättigheter den europeiskai unionen.av
Europeiska offentligheter Magnus Isberg, Ulf Christoffersson, Nina-

Ersman.
demokratiskaDen legitimiteten. folkvaldaDe parlamentens roll EUi-

Torbjörn Bergman, Gullan Gidlund.
Kvinnor, och den europeiskamän Mariaunionen Oskarsson.-
EG-rätten och jämställdheten Margareta Wadstein.-

Vidare kommer förhållandet mellan ochrapporter småstoraom stater
juridiskt perspektiv, rättsliga och inrikesett frågor och variabelur

geometri, miljöpolitik och regionalpolitik publiceras.att

Sammanlagt kommittén tjugotalpresenterar ett expertrapporter.

Övrigt3.2 utredningsarbete

Småskrifter

Vid sidan kommitténexpertuppsatserna serie småskrifter,av utger en
i allmän form olika problemområden införsom presenterarmer

regeringskonferensen och sammanfattar seminarier och hearingar som
kommittén Dessa skrifter gratis och distribuerasarrangerat. är bl.a. till
landets alla bibliotek. Hittills februari 1996 har tio skrifter Degetts ut.
behandlar EU:s första,ämnen andra och tredje pelare, unionenssom
framtida utvidgning institutionernas interna spelregler. Några skrifter
sammanfattar seminarier och hearingar kommittén arrangerat.som

Seminarier, hearin gar

En kommitténs aktiviteter är seminarier ochannan attav arrangera
hearingar. Till och med början februari 1996 hade åtta centralaav

genomförts i Stockholm med följandearrangemang teman:

Allmän hearing med organisationsforeträdare och debattörer- om
svenska intressen inför EU:s regeringskonferens. 22-23 maj 1995.

"The road the Intergovernmental Conference".to Företrädare från EU--
länder med erfarenhet från tidigare regeringskonferenser. 13 juli 1995.

framtidaEU:s utvidgning. 23-24 augusti 1995.-
"Sverige i EU makt, öppenhet, kontroll". Svenska erfarenheter efter- -

nio månaders medlemskap. 28 september 1995.

T2 16-0264
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frihet och säkerhet".i det utvidgade Om EU:s"Medborgaren EU --
november 1995.tredje pelare. l

framtiden" den utrikes-säkerhet i Om"Säkerhet gemensammanu --
decembersäkerhetspolitiken. 18 1995.och

fråninstitutionella frågor. Medverkandedecide what" Om"Whos to-
januariEU-Iänder. 25 1996.flertal andraett

politikområdena i första pelare.till eller dra ifrån" Om EU:s"Lägga-
januari 1996.26

debatt, förslag och positionercentralt seminariumYtterligare ett om-
februari.planeras till slutetEU-länderi andra av-

hearingarnaStockholmsbaserade seminarierna ochsidan deVid av
hela landet ikommittén antal regionala möten överettarrangerar

februariaktörer. Sådana hade fram till börjansamarbete med lokala av
följande städer:iägt rum

Örebro november 1995,2-
januari 1996,Umeå 8-

januari 1996,Kiruna 18-
januari 1996,Borlänge 22-

Östersund januari29 1996,-
februariLinköping 5 1996,-

Visby, Göteborgfyra regionala planeras i Kalmar,Ytterligare möten
respektive Malmö.

Fördelning medelav

framgår regeringens direktiv har 96-kommittén haftEUSom av
förfogande för offentligasärskilda medel till sitt stimulera denatt

regeringskonferensens huvudfrågor. skallkring Kommitténdebatten
positiva uppfattningardärvid vinnlägga sig "både och negativaattom

till uttryck och debatten förs i landet".kommer att runt om

inbjudan söka hosseptember 1995 gick EU 96-I attuten pengar
miljoner kronor kommitténkommittén för detta ändamål. drygt 10De

sitt förfogande fördelades sedan mellan skolor,hade till 55
forandra ansökningar inkom.organisationer och över 300 Som ram

skulle användas ställde kommitténhur medlen treupp program:
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folkbildning med övergripande mål minstett 60att procent av
befolkningen skall känna till regeringskonferensen innan den inleds, kunskaps-
och åsiktsbildning bland gymnasieungdom och debatt kring de svenska

positionerna.
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4 års1996 regeringskonferens med
EU:s medlemsstater

Enligt Unionsfördraget artikel skallN 2 EU-länderna under 1996
sammankalla konferens med företrädare för medlemsländernasen
regeringar. Konferensen skall undersöka vilka bestämmelser i fördraget

behöver ändras för de mål står angivna däratt skall kunnasom som
Översynenuppfyllas. fördraget skall också med sikteägaav attrum

skallEU utvidgas med antal länder vill bli medlemmar,ett främstsom
Östeuropa.i Central- och

För förbereda regeringskonferensen beslutadeatt Europeiska rådet på
Korfu i juni 1994 tillsätta s.k. reflektionsgruppatt med företrädareen
för de 15 medlemsländernas utrikesministrar, kommissionen och
Europaparlamentet. Gruppens uppgift utarbeta dagordning,attvar en

inte förhandla själva frågorna.att Den inledde sitt arbete vidmen om ett
i Messina den junimöte 2 1995 och avslutade det med slutrapport,en

presenterades Europeiska rådets i Madrid l5-l6 decembermötesom
1995.

Slutrapporten väl under Madridmötet,togs emot också fastslogsom
startdatum och plats för regeringskonferensen: den 29 1996 i denmars
italienska staden Turin. Vid Madridmötet fastslogs också att
regeringskonferensen skall hålla regelbundna i principmöten gången
i månaden på utrikeministernivå. Arbetet skall förberedas av en grupp

företrädare för varje medlemsstats utrikesminister och kommissionensav
ordförande. Vidare fastslogs Europaparlamentet skallatt knutetnäravara
till konferensens arbete. Företrädare för de länder i Central- och
Östeuropa med vilka Europaavtal ingåtts Malta och Cypern skallsamt
underrättas regelbundet utvecklingen diskussionerna och beredasom av
tillfälle redogöra för sinaatt synpunkter i samband med
ordförandeskapets möten.

Europeiska rådet framhöll också vid Madridmötet att
regeringskonferensen bör studera de bestämmelser i Unionsfördraget

enligt fördraget skall liksom de frågoröver, Europeiskasom ses som
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konferensen.vid tidigare beslutat skall granskasrådet toppmöten av
framhöll regeringskonferensen allmänt börEuropeiska rådet att rent

förbättringar genomföras fördragen förde måste istudera attsom
unionen till dagens verklighet och morgondagens krav. Dettaanpassa

bakgrund reflektionsgruppens arbete.skebör mot av

regeringskonferensens innehåll medlemsländernadet gällerNär är
frågor i Unionsfördraget.skyldiga behandla de Dessanämns äratt som

säkerhetspolitik, medbeslutandeproceduren,utrikes- och
rättsaktshierarkin, budgetfrågor, energi, turism och räddningstjänst.

obligatoriska kan regeringskonferensendenFörutom översynen ta upp
de målsättningar fördragetsfrågor i enlighet med i tvåsom anges

artiklar artikel och vilket omfattar i samtligainledande A B, stort sett
Samarbetsområden i unionen. Vid tidigare med Europeiska rådetmöten

olika institutionella frågor tagits bl.a.har också rörupp som
beslutsproceduren i rådet och alla andra åtgärder nödvändiga förärsom

underlätta institutionernas arbete i anda demokrati ochatt en av
säkerställa fungerar effektivtöppenhet de med tankesamt att en

utvidgning.

Reflektionsgruppen konstaterar den preliminära dagordningenatt
ikommer kompletteras, enlighet med artikel med andra frågorN,att

från medlemsstaterna eller institutionerna. princip kan vilka frågorI som
konferensen. Under förutsättning intehelst något landtas attupp

framför krav fördragsändringar beträffande ekonomiskaden och
unionen kommer denna troligenEMU intemonetära att tas upp

konferensen.
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framtida5 Det EU

Reflektionsgruppen två,Del 12-16: Europeiska unionens allmännap.
mål fred frihet,och inreär och säkerhet, demokrati ochyttre välfärd för
Europas medborgare och solidaritet mellan dem. Dessa mål måste
regeringskonferensen bekräfta förstärka.och Härutöver måste antalett
principer, grundar sig på den kärna karaktäriserarsom som
gemenskapen rättsgemenskap behållas. Detta innnefattar hållasom en att
fast vid och utveckla det regelverket förhindrautan attgemensamma
nödvändig flexibilitet och konsolidera enhetlig institutionellatt en ram.

krävs,Det alldeles vilka lösningaroavsett blir resultatetsom av
regeringskonferensen i fråga Unions/gemenskapsstruktur ellerom
trepelarstruktur eller enda pelare, unionen konsistentatten agerar mera

allapå områden.

Gruppen sig varje lösningmotsätter innebär Europa åettsom carte.
Flexibilitet kan bara tillåtas under vissa särskilt angivna omständigheter
t.ex. tillfälliga åtgärder; från principeravsteg och mål fårgemensamma
inte tillåtas. Graden flexibilitet kan dock variera både i frågaav om
olika områden under respektive pelare och i fråga de nuvarandeom
medlemsländerna och de potentiella kandidatländerna. Beträffande dessa
kan graden flexibilitet endast definieras klart i sambandav medmera
anslutningsförhandlingarna för dessa. En "kritisk massa" av

regler dock klarsätter för flexibilitetgränsgemensamma se ocksåen
avsnitt 6.2.

Kommitténs bedömning: Den allmänna målsättningen för unionen är
fred och säkerhet, demokrati, öppenhet, välfärd och bra miljö. Deten

står i fokus för framtiden enligt kommitténsär meningsom unionens
utvidgning med medlemsländer, demokrati och effektivitet.nya Att
medborgarna upplever unionen legitim grundläggandeär mål.ettsom

För Sveriges del det viktigtär konstatera Sverigeatt bör förbliatt
medlem unionen. Som medlem i unionen bör Sverige haav en egen
identitet och självsyn. flestaDe politiska besluten fattas nationellt och
inte unionsnivå. Det regelverk förstaär pelarengemensamtsom
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för alla medlemsländer.möjligt gällamed få undantagskall så som
kommittén ásig EuropareflektionsgruppenLiksom motsätter ett

välja deobegränsadharmedlemsländernadvs. rätt utattattcarte,
hellerprincip skall intevill deltarättsområden de Iochpolitik- som

i enlighet medvissa ländergeometri råda, dvs.variabels.k. att
inte deltar itidsbegränsade, undantagnödvändigtvisfastställda, inte
dvs. allamed flera hastigheter,unionpolitikområden. Envissa att

möjlighet för olikadetmålmedlemsländer har attmen gessamma
realistisktolika tidpunktermålen vidmedlemsländer uppnå är ettatt

utvidgningen.den förestående Dennamed tankesärskiltscenario
deanslutningar. Förtillämpats vid tidigareocksåmetod har nya

union måsteutvidgadmedlemsländerna i generösaen
övergångslösningar finnas.

det möjligt förbygga på olika elementmåsteUnionen görsom
verksamhet. sådantdelaktiga i unionens Ettmedborgarna att vara

alla institutioner och iprincip iöppenhetelement är som
fortsatt likabehandlingelementbeslutsproceduren. Ett ärannat av

deli unionen skall kunnaAlla medborgareofficiella språk.unionens ta
kommunicera med unionensspråk ochbesluten sitt egetav

språk.institutioner på sitt eget

för närvarande däremotarbetsspråk i institutionerna börAntalet som
begränsat.kunna vara

sig tillUnionsfördraget. Sverige har anslutitireglerasEMU
riksdag slutligenSverigesfördragsbestämmelserna. Det avgörär omsom

i unionen.skall delta denSverige monetära
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6 EU:s utvidgning

6.1 Allmänna aspekter på östutvidgningen
Expertrapporter: "Historiska perspektiv på EUxs östutvidgning" tar
bl.a. frågan igränserna utvidgat EU.upp Det konstaterasettom EUatt
kommer få slagsatt ett gränsproblem.nytt Unionens ochyttre gränser
de etnonationella kommergränserna i vissa avseenden avvika frånatt
varandra. F örhoppningarna är på denstora europeiskaatt integrationen
och medlemskapet skall mellanfolkligtett i områdetgynna umgänge och
befästa demokratin liksom varit fallet i de f.d. högerdiktaturerna i
Sydeuropa. EU kan projekt ha sin styrka just i det faktumsom detatt

mångfacetterat.är En europeisk statsbildning skulle vitalitetgarantera
och tolerans.

I "E Uxs östutvidgningrapporten En ekonomisk sammanfogning- genom
variabel geometri" sägs utrikeshandelnatt mellan ochöst hadeväst
ändrat karaktär långt innan den politiska förändringsprocessen blev
synlig allvar. Integrationen med EU har kommit mycket långt i
länder Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien.som De baltiska staternas
ringa storlek och starka industriella band med övriga republiker i f.d.
Sovjetunionen detgör motiveratextra inkorporera dessaatt i
integrationsprocessen. Finland och Sverige bör ha särskild missionen

fylla i sådanatt Utvidgningen bör skeen process. etappvis och i flera
En stegvis anslutningsteg. får inte samtidigt klippa existerande band.av

En strukturell ekonomisk analys östutvidgningen läggs fram iav
Ekonomisk Öst-rapporten integration och Västeuropa". Olikaav

ekonomiska faktorer, investeringsförmåga, jordbruksproblem, ekonomisk
stabilitet, handelsberoende, vetenskapsnivå, goda ekonomiska
grannrelationer, specialiseringsfördelar och omvandlingsförmåga bildar
utgångspunkt for utvärdering möjlig prioritetsordningen vidav valeten

anslutning medlemmar i unionen.av Därvidav placerasnya Tjeckien,
Estland och Slovakien i första Ungern, Slovenien ochen Lettlandgrupp,
i andra och Polen, Litauen ochen Bulgariengrupp i tredjeen grupp.
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påvisasutvidgning"och EU:s sjätte"DemokratikravetI rapporten
medlemsländernademokratikravgrundläggandedebetydelsen somav

demokratiomrâdetkrav inomkringuppfylla. Resonemangmåste
bl.a.talasdessainstitutioner. Ifrån EU:sradiförekommer omtexteren

frival, liksomdemokratiskaochfriaflerpartisystem,ochpluralism
tillhördemokratikravEU:sfrihet,mediernasopinionsbildning, m.m.

belysta.otillräckligtfrågordedock ärsom

demokratiskfortfarande isigbefinnerländernaösteuropeiskaDe en
egenskaperalla,inteflesta,där dekonsolideringsfas sommen

Påföreligger.västerländsk meningdemokratikännetecknar senareaven
i någrapartisystemstabilatydligautvecklatsexempelvisdettid har av

desituation. Iproblematiskbetydligtandra harmedan merstaterna, en
genomförtsregeringsbyten ettländer harösteuropeiskaflesta

vilkakonflikterförekommerkandidatländernafleraacceptabelt Isätt. av
för etniskaellerrättighetermänskligaskydd förbristandeigrundhar sin

minoriteter.

medlemmarnapotentielladeochförnödvändigt ettvartDet är nyaav
blifördemokratikravgrundläggande accepteratattuppfyllai EU att

tillsedettaFormellt går attgöra attförhandlingspart. att genomsom
förgarantiernanödvändigade ettförordningarochlagar ger

emellertidprövning måste ävenseriössamhälle. Endemokratiskt
tillämpas.förordningarochhur lagargranska

iutvidgningaspekter EU:s görsförfattningsrättsligaanalysEn av
aspekter på E UssFörfattningsrättsliga"Vägen österut.rapporten

Östeuropa". Polen, Ungern,BeträffandeochCentral-tillutvidgning
frågaisituationenanalyserasländernabaltiskaoch deTjeckien om

till denmaktbefogenheter EU,överlåtandeochinternationella fördrag av
mänskligamaktendömandeverkställande och samtlagstiftande,

krävsförändringarkonstitutionelladekonstaterasrättigheter. Det att som
helleroch knappastsynvinkelrättsligsvårigheterberedatordeinte ur

för varjekrävsmajoriteterkvalificeradehinder. Depolitiskanågra som
förvånande iuppnås. Detsannolikt ärkommerkonstitution attlands -

frågandebattliteperspektiv hurstatsrättsligtfall omettvart ur -
inställtfokusdiskuterasföranlett. EUNär ärhittills harmedlemskap

Diskussionenkrav.tilllagstiftning EU:sinhemskanpassning omav
omfattandekrävssin frånvaro. Detmedlyserpraktikenimplementering i

ochför EU:sutbildningsinsatser systemoch attinformations-
praktiken.i Engenomslagtillfredsställandefåskall kunnalagstiftning

måsteregeringskonferensenför attuppgifternaviktigastede varaav
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tydligt de villkor ställs för de aktuellaange ländernassom medlemskap
i EU; de hittills formulerade villkoren måste konkretiseras och
preciseras. Först så skettnär det möjligtär uttala sigatt vilkaom av

Östeuropaländerna i Central- och uppfyller kraven på medlemskap.som
Det förhållandet de olika ländernaatt befinner sig på olika stadier, även
i konstitutionellt hänseende, måste rimligtvis återspeglas i takten med
vilken de medlemmarupptas i EU.som

Reflektionsgruppen Del två,delett, 20, 21: Den kommandes. p.
utvidgningen ypperligt tillfälleett till politisktger återförenande av
Europa. Detta inte baraär politisk nödvändigheten ocksåutan detutgör
bästa alternativet för stabilitet i världsdelen och för ekonomiskt
framåtskridande inte bara for de ansökande länderna också forutan
Europa i sin helhet. Medlemskap måste foröppet alla europeiskavara
länder önskar ansluta sig och uppfyllersom de kriteriersom som
fastslagits Europeiska rådets i Köpenhamn.av möte Varje fall måste
behandlas för sig efter sakliga hänsyn under förhandlingarna. frågaI om
utvidgningens effekter på politikområden bred majoritetanser en att
regeringskonferensen måste från undersökningarsepareras av
utvidgningens effekter.

Kommitténs bedömning: Kommittén vill erinra bestämmelsen iom
artikel O i Unionsfördraget där det varje europeiskatt fåranges stat
ansöka bli medlematt unionen.om Varje europeiskav kanstat
därigenom hasägas rättsligt grundatett anspråk på få ansluta sigatt till
unionen. inledningenI till Unionsfördraget artikel A talas också om en

fas i för skapa alltny fastareattprocessen sammanslutning mellanen
de europeiska folken. Ingressen till Romfördraget innehåller en
uppmaning till Europas övriga folk ansluta sig tillatt strävandena att
förena sina for bevara ochatt stärka skyddetresurser for fred och frihet.

Kommittén det mycket angelägetanser länderna iatt Central- och
Östeuropa bereds medlemskap i unionen. Detta förutsättningär fören
varaktig frihet, fred och stabilitet i hela Europa. Det ligger också i
Sveriges intresse utvidga och förstärkaatt samarbetet med dessa länder,
vilket bäst sker inom för unionssamarbetet. För detramen fall något
eller några länder väljer stå utanför unionenatt eller inte kan bli
medlemmar i unionen bör andra samarbetsarrangemang kunna erbjudas.
Grundläggande förutsättningar för medlemskap i unionen är att
tillträdande länder har stabil grundstruktur med författningsmässigen en
och reell respekt för mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter.
Landet måste stabil demokrati. Det måste havara en fungerandeen
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uppnåttsvadprincipockså iochekonomi acceptera avsomöppen
Långacommunautaire.Iaqcuisdvs.anslutningen,tillframunionen

ekonomiskadenförkunnaemellertidövergångstider måste accepteras
innehållreelltfå ärskall kunnamedlemskapet ettanpassningen. För att

förändringarsocialaochrättsligaekonomiska,deviktigtmycketdet att
i praktiken.genomförsocksåkrävssom

börfinansieringochpolitikområdeneffekterUtvidgningens
uteslutasintekanregeringskonferensen. Det attmedparallelltdiskuteras

utformningenpåverkakommerutvidgningeneffekter attvissa avav
fördragsändringarna.

östutvidgningenGenomförande6.2 av

"Östurvidgningen eventuellaoch dessI rapportenExpertrapport:
olikabl.a.diskuterasmedlemskapsvillkoren"förkonsekvenser

flexibilitetensochmedlemmarnaför deformerdifferentierade nya
variabel-traditionelladengår längremodeller änDessagränser. mer

medlemsländerallavillkoretändå byggermodellen attgeometri som
balansenochregelverketbasbred atttillämpamåste avgemensamen

intekanfår rubbas. Det övervägasinteinstitutionernamellan enom
delvisförmåsteländerså många öppnamedanslutning annanennya

den förstagällervadåtminstonemedlemmar,fullvärdigaänstatus som
unionenshotkanuppsplittringsådan motettpelaren. En somses

tankenförvärja sigsvårtsamtidigt attsammanhållning. Det attär en
detövergångsperioder"långa"mycketdebeaktarsärordning somsom

"dispenser"slagskaraktärenverket fårsjälvaitalas ettoftareallt avom
Troligengemenskapslagstiftningen.delartillämpningfrån stora avav

associeratde heterantingenanslutningenförformer prövasmåste nya
Sådanarabattanslutning.ellerdelmedlemskapmedlemskap,

utvidgningsprocessen.till självaanståemellertidöverväganden måste

uppehåller sigtvå, Gruppen20, 21:16,DelReflektionsgruppen p.
kandidatländernapotentielladeupptagandeförformervid olikainte av

emellertid intekanUtvidgningsförhandlingarnamedlemskretsen.i
påavslutatsregeringskonferens har ettårs1996förränpåbörjas

tillanslutasprincipimåsteländernatillfredsställande Desätt. nya
derasgrundasövergångsvisaunionen arrangemang somgenom

sambanddefinieras iochförhållandenochomständighetersärskilda som
massa"kritiskanslutningsförhandling. "Enrespektivemed av

flexiblahurmedlemskapförnödvändig oavsettregelverket är
underför sigbehandlassökande måsteVarjeövrigt.blir ilösningarna
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anslutningsförhandlingarna. Flexibla anpassningsstrukturer som
möjliggör för varje fall lämpligatt tidsskala föranta atten
åstadkomma full inkorporering i unionens nuvarande gemensamma
politikområden måste införas. Frågan huruvida och i så fall på vilketom

desätt politikområdena måste revideras i ljusetgemensamma av
utvidgningen ligger inte inom mandat. Samtidigt konstaterasgruppens

behovetär behållaatt gemenskapensatt regelverk ochman ense om
bygga vidare på detta artiklarna B och N grundprincip för desom en
nuvarande medlemsländerna och huvudsaklig riktlinje för desom en
anslutande länderna. Detta skall inte hindra kandidatländerna från att
fortlöpande införliva det regelverket.gemensamma

Kommitténs bedömning: Kommittén de medlemsländernaattanser nya
inte kan erbjudas medlemskap "urvattnat"ett tillär sitt innehåll.som
Det måste fråga slags medlemskap gäller för devara om samma som

Ävennuvarande medlemsländerna. det kan bli fråga långaom om
övergångstider så det efter dessaär övergångstider det gemensamma- -
regelverket lacquis communautaire alla medlemmar skallsom vara- -
bundna Utvidgningen kommer innebära påfrestningar inteatt baraav.
för arbetet inom unionens institutioner också förändringar förutan
unionen i övrigt och dess medlemsländer det gällernär språk, kultur,
förvaltningstraditioner, handel och ekonomi.

6.3 Medlemsländernas inflytande

Expertrapport: I Sverige bortom småstatsbindningen:rapporten litet
i internationaliserat Europa"smart detett inte självklartsägsmen att är

Sverige inom den europeiska kretsenatt kan småstat, särskiltses som en
inte efter utvidgning. konstaterasDet det efter östutvidgningatten en
kommer saknas grundläggandeatt värdegemenskap bland små ochen
geografiskt spridda i unionen, bortsett frånstater procedurfrågor och
hävdandet nationell suveränitet. Ensidig fixering vid småstatsrollenav
kan försvåra möjligheten till inflytande sakområdesbaseradegenom
allianser med olika länder,typer storlek. Olika strategieroavsett förav
transnationellt inflytande inte bygger på den formella röststyrkansom
diskuteras. Sådana strategier kan användas vid sidan de traditionellaav
strävandena inom för arbetet i deatt institutionernaramen gemensamma
nå inflytande.

Reflektionsgruppen två,Del 99, 100, 103-105: Det råder bredp.
enighet inom enhällighet och ratifikationatt allagruppen om av
medlemsstater skall gälla för beslut primärrätten:rör artikel N ochsom
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allmänna medelupprättandet med unionensförliksomO systemetav
fråga gemenskapsrättenstorleken dessa.och fastställandet I ärav omav

tilleffektivitetsskäl positivbred majoritet av gruppen aven
minska skillnaden mellan den inremajoritetsbeslut. Vissa vill också

social-, skatte ochkvalificerad majoritet och politiken inommarknaden
ofta medlemmarmiljöområdena inom vilka enhällighet regel. Någraär

för vissa känsliga intressen.undantag nödvändiga skyddaär attattanser
uppfattningar och medlemsstatersfinns olika småI storaomgruppen

röstförhållanden ministerrådet. Fleradet gäller irelationer när
de nuvarande röstreglerna medför demedlemmar attattanser

underrepresenterade i förhållande tillbefolkningsmässigt ärstora staterna
del medlemmar vill införa röstviktssystemmindre En ettstater. nytt som

medhänsyn till befolkningens storlek och några fördelarstörretar ser
kvalificeradmed s.k. dubbel majoritet grundar sigett system som en

Ävenmajoritet befolkningen. andra förslagmajoritet ochrösterav en av
flertal medlemmar emellertid nuvarande regler börfinns. Ett attanser

alla likabehållas; antingen på grund principen suveräna äratt staterav
redan har blivit beskuren med dagens regler ellervärda principen som-

de nuvarande reglerna tillräcklig hänsyn tillgrundpå att tarav
befolkningsstorleken särskilt med tanke den institutionatt som

folket Europaparlamentet.ärrepresenterar

Frågorna medlemsländernas inflytandeKommitténs bedömning: om
fokus inför förestående utvidgningstår i med antalett storten nya

medlemsländer. Kommittén vissa frågor betydelse förattanser av
helhet den fortsättningenunionen i dess karaktären de iär ävenattav

främstbör beslutas med enhällighet. gäller upptagandetDet av nya
och unionens budget. Fördragsändringar bör imedlemmar även

framtiden komma till stånd ratificering samtligagenom av
medlemsländer. övrigt bör, det frågorI gäller faller under EG-när som

förstasamarbetet, dvs. den pelaren, gemenskapsstatlighet med
majoritetsbeslut föredra för befolkningsmässigt småatt statervara som
Sverige. hindrar inte den praxis utvecklat sigDetta att som genom
tillämpningen den s.k. Luxemburgkompromissen och innebär attav som
vitala nationella intressen inte får "köras majoritetsbeslutöver" genom

betydelse i framtiden.kan ha även

nuvarande grundstrukturen i ministerrådet favoriserar småDen Enstater.
Östeuropautvidgning med i Central- och och med ochCypernstaterna

Malta innebär unionen utvidgas med antal länder, vilketsmåatt ett stort
innebär förskjutningi sig i balansen mellan och små länderstoraen

bibehållande det nuvarande skulleså sätt änatt ett systemetav mer
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favorisera de små länderna. Kommittén det angeläget denattanser
balans råder i dag, och innebär viss överrepresentation försom som en
små länder och s.k. blockerande minoritet vid 30 %en rösternaca av
inte ändras vid de kommande utvidgningama. Faran för blockbildning

små länder går bör inteatt överdrivas; länderna kangenom samman
befolkningsstorlek ha heltoavsett olika intressen i skilda sakfrågor.

Olika förslag har lagts fram syftar till fastställa principattsom en som
kan tillämpas de grundläggandenär fördragen revideras vid de
kommande anslutningsförhandlingarna. En utgångspunkt bör, enligt
kommittén, behålla unionens karaktäratt statsförbund. Devara av
direkta valen till Europaparlamentet ökar parlamentets inflytande. Detta
inflytande speglar i högre medlemsländernasgrad ministerrådetän
befolkningsstorlek och federalt inslagutgör i unionen.ett Den
nuvarande balansen mellan institutionerna bör emellertid upprätthållas.
Rådet den institution därär medlemsländerna representeradeär och där
dessa skall kunna inflytande.utöva Därför bör inte i högre grad änman

motiverat medär anledning intresset behålla densom nuvarandeattav
balansen mellan och små i rådet hänsynstora till storlekenstater ta av

lands befolkning.ett

formellaDe röstreglerna naturligtvisär utgångspunkten det gällernär
medlemsländernas inflytande i rådet. Detta hindrar inte stormakternasatt
roll och hur små kan liera sig i olika koalitionerstater och allianser och
vinna inflytande på informella frågorvägar ocksåär börnärmaresom
uppmärksammas.
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7 Kompetensfördelningen mellan
unionen och medlemsländerna;
subsidiaritet

Expertrapport: I "Subsidiaritetsprinczpenrapporten E U" analyserasi
principens faktiska och förmodade tillämpning. En slutsats är att
subsidiaritetens närhetsaspekt till övervägande del fått starktett
genomslag i EU:s praktik. Närhetsaspekten har den demokratiskaäven
dimension tydligt i preambeln och i artikel A, Avdelning 1som anges
i Maastrichtfördraget. Subsidiariteten uppfattas instrument förettsom

utifrån effektvitetsbedömningar jämkaatt tvâ maktsfárer med varandra -
EU:s och medlemsstaternas. Ser bortom den konkreta tillämpningenman

den proceduriella subsidiariteten inom EU:s lagstiftningsprocessav
finner vissa tecken på subsidiariteten reell demokratiskattman som
princip fått genomslag, i alla fallett symboliskt politiskt plan.ett
Frågan hur på rättsligär väg gemenskapsåtgärdavgörman ärom en
"bättre än" nationell åtgärd. Principen har kompliceratsen attav
Regionkommittén åberopar den för underbygga sinatt ochstatusegen
det konstateras förslaget lokala ochatt regionala aktöreratt tillrättge
prövning i EG-domstolen inte tycks ha allmänt stöd.

Synen kompetensfördelningar starkt kontroversiell.är Det förefaller
många företrädare för de regionala och lokala intressena, bl.a.som om

i Regionkommittén, starkt kritiskaär till tanken fastställaatt
befogenhetsgränser med hänvisning till den bristande flexibiliteten.
Regionkommittén avvisar kataloger med detaljerade listorrena över
kompetenser. Det uppfattas generellt viktigt med diffusasett som

Härigenomgränser. uppnår politiskstörre potential iman
förhandlingarna. Möjligen kan här tänka sig minimikalender förman en
EU-nivån.

Reflektionsgruppen två,Del 125, 69-71: Gruppen förespråkar intep.
någon kompetenskatalog i fördraget föredrar det nuvarandeutan

fastställer unionens befogenhetersystemet i varje enskilt fall.som
Gruppen önskar därför behålla artikel 235 i Romfördraget medelettsom

13 16-0264
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Romfördraget medeldärför behålla artikel iönskar 235Gruppen ettsom
dynamik. medlemmar önskarunionens Någraför hantera attatt

enligtskall krav för åtgärdersamtyckeEuropaparlamentets ettvara
subsidiaritetsprincipenfrågaockså 8.2. Iartikel 235 se avsnitt om

säkerställa principens korrektaviktigtdet är attattanser gruppen
förblir abstrakt principundvikas principentillämpning. måsteDet att en

systematiskt begränsaeffekter och den används förpraktiska att attutan
flestamaktbefogenheter.eller utvidga unionens De av gruppens

ändra artikel 3b idet inte nödvändigtmedlemmar attanser
principen behöverdel tillämpningenRomfördraget. En att avanser
kommissioneneffektiv kontroll; antingen "exförenas med mer aven

förslag, nationelladomstolen Andraeller "ex post".ante" attt.ex.av
tillämpning finns också 8.2parlament övervakar principens se avsnitt

tillmajoritet inom motståndarekonsultativt råd. En ärstor gruppenom
inför domstolen frågaförslaget låta Regionkommittén få talerätt iatt om

tillämpning principen.oriktig av

finns behovKommittén det inteKommitténs bedömning: attattanser
fördraget fråga subsidiaritetsprincipen. likhet medförändra i Iom

införandereflektionsgruppen förespråkar kommittén inte heller något av
kompetenskatalog. Någon exakt och uttömmande beskrivning aven

låter sig inte dennagemenskapens kompetenser göra, även om
framgå fördraget. Artikel bör behållaskompetens i princip skall 235av

viktiga områden inomför möjliggöra för institutionernaatt att agera
marknadens Enhällighetskravet garanti förden ärgemensamma ram. en

korrekt tillämpningbefogenheten inte missbrukas. Enatt av
reflektionsgruppen påpekar, viktig intesubsidiaritetsprincipen är, som

komplexiteten iminst i syfte förbättra effektiviteten och minskaatt
visas i nämnda till kommittén harunionen. Som expertrapportovan

också nedgång i antalet lagstiftningsinitiativ skett år.senareen

sakfråga tillTillämpningen subsidiaritetsprincipen måste växla frånav
sakfråga inom de områden där kompetensen mellan gemenskapen och

delad. Vissa miljöproblem gränsöverskridandemedlemsstaterna är t.ex.
föroreningar i luft och kan bäst motverkas medvatten gemensamma
insatser. Andra miljöproblem har enbart lokala konsekvenser och kan

lösas beslut nationell eller kommunal nivå. Principen fårbäst pågenom
emellertid inte tillämpas den fördröjer eller omintetgörså att

vikti politikområden. Kontrollen principensnödvändigt arbete på överga
förstärkas för nuvarande ordning.tillämpning bör kunna inom Enramen

framförsubsidiaritetsprövning förslag till beslut alltärav gemensamma
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politisk bedömning. Att föreskriva formell förhandsprövningen en av
lagförslag subsidiaritetssynpunkt skulle kunna utnyttjas förur att
fördröja lagstiftningsarbetet och bör inte införas i någon form.
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8 Demokratisk kontroll

8.1 Offentlighet och insyn

Expertrapport: I "Europeiska ofentligheter" diskuterasrapporten vilka
förslag angelägnaär driva under regeringskonferensenmest attsom när
det gäller insynen i beslutsprocessen och handlingsoffentligheten. Ett

öka insynen isätt beslutsprocessenatt stärka positionen förär att
Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Strävandena fåatt
med de nationella parlamenten i EU-sammanhang kan leda till fleratt
Green och White Papers publiceras kommissionen. frågaIav om
kommissionens initiativtagande verksamhet det möjligt krävaatt attvore

förslagde kommissionens arbetsgrupper och generaldirektoratensom
riktar till kommissionen blir offentliga precis de svenskasom
kommittéernas och myndigheternas förslag till regeringen. detNär gäller
rådsarbetet finns det för många länderrepresentanter vill attsom
beslutsordningen i rådet skall sig parlamentarisknärma meden process
inledande och avslutande debatt ochöppen voteringar.öppna
Dessemellan skulle ligga sluten förhandlingsprocess slagen av samma

utskottsbehandlingen i nationella parlament. Den vidgadesom
användningen majoritetsbeslut många länder efter kansträvarav som
framkalla politiskt behov hos både majoritetenett och minoriteten att

förklara sinaöppet ställningstaganden.

När det gäller handlingsoffentligheten måste det rättsliga stödet för
öppenheten i EU byggas och läggas på högre konstitutionellut nivå.en
Sekretesskategorierna måste också någorlunda precist formulerade.vara
Det finns särskild anledning lyfta fram den viktigasteatt deav
administrativa regler knutna tillär den svenskasom
offentlighetsprincipen, nämligen myndigheternas register inkomnaöver
och upprättade handlingar. Det viktigt diarierär att är öppna även om
handlingarna hemliga. Vissa inslagär i offentlighetslagstiftningvår kan

svåra för vissa unionsländemaatt acceptera och förvara av
kommissionen och rådet. T. det främmande förär det kontinentalaex.

individenssynsättet myndigheternarätt gentemot det äratt
myndigheten och inte ingivaren handling råder överav en som om
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partsärenden måsteoffentlig eller inte.skall bli Ihandlingen nog
för desekretessförbehållskall haenskilda rätt göraattattaccepteras

ineddelarskyddet kräverförståelse förtillställer unionen. Enbrev de att
grundläggandeoffentlighetsprincipensförstått och accepteratman

med ledandeknappast falletkontrollinstrument, vilketkaraktär ärav
alla uttalanden tyderför Praktisktföreträdare EU. atttaget man

fråga godöppenhet elleruppfattar transparens en omsom
demokratiskinformationspolitik eller frågaadministration, god omen

intekontrollaspekten,beslutsprocessinsyn i än som mansnarareen
eller fruktar.rentavaccepterar

två, bejakar allmänt67, 107: GruppenRetlektionsgruppen Del p.
förtillgänglig och åtkomligunionenbehovet göraatt meraav

tjänar detta ändamålöppenhetallmänheten. "transparens"Begreppet
någravilka många inte krävertäcker olika aspekteroch av

Ändringar arbetsmetoderrådets organisation ochfördragsändringar. i
öppenhet. liksom isyftet åstadkomma Här,ske bl.a. imåste störreatt

rekommendabeltrådets aktiviteteter, detfråga publicering är attom av
och klarheten i de legalafår information och kvalitetenenskilda attmera

införamedlemmar önskarförbättras. Någratexterna en
tillräckligtdet inteoffentlighetsprincip i fördraget. De är attattanser

sekundärrätten elleroffentlighetsprincipengarantera genomgenom
det krävs i fördraget intagenpolitiska åtaganden hävdarutan att en

nationellaprincip så medborgare ochrättslig grund för denna att
direkt tillgång till unionens dokument. Andraparlament tillförsäkradeär

behålla och utveckla denna principmedlemmar föredrar att genom en
rådet.uppförandekodex för kommissionen och

framsteg har skett detfråga rådet konstaterarI näratt storagruppenom
rådet enlighet med 1993 årsgäller arbetet med Igöra öppet.att mera

harpubliceras många rådsomröstningar och detprocedurregler nu
offentliga rådsdebatter. Rådet har också nyligenförekommit antalett

protokollsanteckningarbeslutat tillgång till rådsprotokoll och närom
lagstiftare. emellertid ytterligarerådet Gruppen attsom anseragerar

skallframsteg Flera medlemmar vidhåller rådetkan göras. att
lagstiftare. Flera medlemmarsammanträda publikt detnär agerar som

omfatta offentliggörandevill utvidga rådets procedurregler till iatt
lagstiftning och inte, församtliga fall rådsomröstningar om somav

sådana fall där rådet intenärvarande, bara i röstat emot ett
dessa ledamöter initiala debatteroffentliggörande. Vidare att ommenar

offentliga. Andra, ibetydelsefull lagstiftning i princip skall vara som
det inteönskan rådsarbete,och för sig delar öppetett attmenaren om
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lättär rådets diskussioneratt lagstiftare från dessseparera som
överläggningar politisk institution med verkställandesom en
befogenheter. framhållerDe rådets diskussioner kan karaktäriserasatt

pågående intensiva förhandlingar inte bör offentliggörassom som om
de skall kunna behålla sin karaktär.

Kommitténs bedömning: Offentlighetsprincipen viktigär grundvalen
for åstadkomma legitimitet för,att effektivitet i och kontroll denav
offentliga maktutövningen. Detta gäller både insynen i beslutsprocessen
och tillgängligheten till dokument. Allmänheten skall inte behöva vara
beroende kontakter inom institution for få information.av atten om
verksamheten. Information och tillgänglighet till dokument bidrar till en
effektivare förvaltning och till bekämpa fusk och bedrägerieratt inom
unionen. Offentlighetsprincipen skall tillämpas så den enskildesatt
integritet skyddas. Den rättsliga kontrollen öppenheten viktig;ärav en

nackdel för närvarandestor emellertid de långaär handläggningstiderna
i EG-domstolarna.

Offentlighet bör utgångspunkten for verksamheten i alla unionensvara
institutioner. Det således inteär tillräckligt for närvarande,att, som
reglera öppenheten och tillgången till dokument i uppforandekoder av
olika slag eller i procedurregler. Kommittén det utomordentligtanser
angeläget bestämmelser offentlighetatt frågai beslutsprocedurenom om
och tillgången till dokument införs i fördraget. Offentlighetsprincipen
omfattar meddelarfriheten.även Sverige har goda erfarenheter av
tillämpningen denna.av

Offentlighet skall huvudprincipen från vilken undantag fårvara göras
endast i vissa reglerade situationer.noggrant Det viktigtär att
institutionerna åläggs skyldighet diarier inkomnaatt upprätta ochöver
upprättade handlingar. Införandet offentlighetsprincip i fördragetav en
måste ske på sådant allaett sätt medlemsländer kanatt sigena om
principerna och de huvudsakliga undantagen. Det emellertid inteom är
fråga harmonisera de olika medlemsländernasatt lagstiftning;om på det
nationella planet bestämmer medlemsländerna själva vilka regler om
offentlighet skall gälla.som

8.2 Europaparlamentet och nationella
parlament

Expertrapport: "Den demokratiska legitimiteten. De folkvalda

a
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nationelladeviktenbetonasroll EU". Iparlamentens i rapporten av
pekaslegitimitet. Detdemokratiskbärarerollparlamentens avsom

demokratiskaförbättra denförförändringarmöjligaantal attett
börEuropaparlamentettillvalsystemetUtformningenförankringen. av

utvidgningsperspektiv ochsärskilt iuppmärksammas,gradi högre ett
institutionaliseraTankenantalet ledamöter.vad gäller"tak"med attett

parlamentende nationellaochEuropaparlamentetmellansamarbetet
nationella parlamentensminska deskulle kunna rättsådanavvisas. En

innebäraskullevill arbeta.hur Det ävensjälva bestämma överatt man
organisationsstruktur. Tankenöverlastadi redankomplexitetökad enen

medinformelltutvecklaspartnerskap kan mötent.ex. genommera
nationellai demotsvarigheterEuropaparlamentet ochifackutskott

aktiv roll i denutvecklapartierna kanpolitiskaparlamenten. De meraen
Europapartierna.för de Detsamordningen inompolitiska ramen nya

beslutsprocessentidigt iförbättrad informationframhålls äratt aven
bör bättrenationella parlamentenoch allmänhet. Deför parlamentvikt

subsidiaritetsprincipen.bevakning Detkommissionensföljakunna av
samtidigtkommissionenförpliktelse förinförasi fördragetbör atten

tillöverlämna dettatill rådetlagförslagöverlämnar ävenettmansom
iEU-nämndenskulle vinnasFördelarnationella parlamenten.de enom

debattfrågor tillhänskjutaEU-utskott medframtid rättersätts attettav
kammare.i riksdagens

antalettvå, fråga88-93, 95: I81-85,DelRetlektionsgruppen omp.
maximum 700majoritet iledamöter ettaccepterar avgruppenen

Beträffande enhetligautvidgad union.iparlamentsledamöter en
möjligtdetartikel 138.3valprocedurer erinrar gör attattgruppen om

medlemmaralla medlemsländer. Någraprocedur ietablera sådanen
kan uppnåsdetta mål bättreartikel skall ändras såföreslår denna attatt

tillämpning.för sådan EnSlutdatumdet skall stipulerasoch ettatt en
tillbeslutsprocedurer begränsasföreslår antaletbred majoritet tre:att

framhållermedlemmaroch samråd. Någramedbeslutande, samtycke att
nuvarande balansenförändring deninnebära någondetta inte skall av

skallföreslår parlamentetinstitutionerna. Några medlemmarmellan att
särskilt vad gällermed enhällighet,rådet beslutarsitt samtycke närge

enligtbeslutfördragsändringar, beslutvidproceduren om egna resurser,
tredje land.och vid avtal medartikel 235

denflera medlemmarden politiska kontrollendet gällerNär attanser
tillfredsställandeartikelnuvarande proceduren i 158 representerar en

föredrar parlamentetbör ändras. Andrabalans och inte utseratt
flestarådet.från lista upprättad Depresidentkommissionens aven
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medlemmar finner det lämpligt öka parlamentetsatt och
ombudsmannens befogenheter det gällernär bekämpa bedrägerieratt och

övervaka institutionernasatt verkställande makt.

Gruppen de nationella parlamentensatt huvudsakligaanser roll i relation
till EU:s beslutsfattande ligger i den övervakning och kontroll varjesom
nationellt parlament i frågautövar sin regerings åtgärder i rådet.om
Procedurerna för denna övervakning inteär uppgift för unionenen utan
ankommer varje medlemsland organisera.att

De nationella parlamenten skall förses med all nödvändig information
unionen och dess institutioner. Det behövsom förbättrad procedur fören

konsultationer och Institutionerna,transparens. i synnerhet
kommissionen och rådet, skall organisera sitt arbete så de nationellaatt
parlamentens uppgifter underlättas. Detta kan åstadkommas genom
fördragsändring och/eller lämplig uppförandekodex sågenom en att
nationella parlament i god tid innan rådsbehandlingen ca fyra veckor
får klar och komplett dokumentation varje substantiellt legaltom
kommissionsförslag på sina respektive officiella språk.

Vad gäller förhållandet mellan Europaparlamentet och nationella
parlament erinrar deklaration 13 till Unionsfördraget.gruppen om Ennr
del medlemmar hänvisar till möjligheten i fördraget infogaatt vissa
element i deklarationen. Gruppen tveksamär till institutionaliseraatt
COSAC en konferens bestående för nationellarepresentanterav
parlaments Europakommittéer och från Europaparlamentet eftersom
fördelen med COSAC dess informellaär karaktär. En möjlighetannan

byggaär vidare på detatt växande antalet kontakter mellan nationella
parlaments fackutskott och Europaparlamentet särskilt det gällernär
utrikesfrågor eller rättsliga och inrikes frågor. dettaI sammanhang tar

det förslag lagts framgruppen upp medlem isom av en gruppen,
nämligen frågan skapa konsultationsrådatt beståendeettom tvåav

för varje nationelltrepresentanter parlament. Ett sådant kundeorgan
rådfrågas frågor utanför gemenskapskompetensen.om Det kunde också

råd till kommissionen denge korrekta tillämpningenom av
subsidiaritetsprincipen lagförslagnär förbereds.ett Majoriteten i gruppen
rekommenderar inte allmänatt regel sammankalla konferensersom en
mellan parlamenten på isätt deklarationsägs 14 till fördraget,som nr
eftersom sådana inte har visat sig särskiltarrangemang praktiska.
Gruppen förkastar tanken skapa andraatt kammare beståendeen av
ledamöter från nationella parlament.
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befolkningde småviktigtbedömning: Det staternasärKommitténs att
återspeglas såsituationenpolitiskanationelladenså attrepresenteras

emellertidmåsteEuropaparlamentetiEffektivitetenmöjligt.långt som
diskuterakanperspektivbakgrund dessaförbättras. Motockså manav

har700ledamöterantaletbeträffande"tak"i detlämpligadet som
förslagetreflektionsgruppen,liksomavvisar,Kommitténföreslagits. om

ocksåEuropaparlamentet seiparlamentnationellaintegreraatt
jämteEG/EU:s institutionermellan"Maktbalansenrapporten

försvagaskulle8.3. Dettaunderställning" avsnittmedlemsstaternas
ändå,skaffar sigparlamentennationellaEuropaparlamentet. De genom

Deti beslutsprocessen.inflytande ärochlösningar,nationella mermer
såorganiserasunionenlagstiftningsarbetet inom attviktigtemellertid att

parlamentariskanationelladenfördet utrymmeges
beredningsprocessen.

fördragsändringar.roll vidbeslutandeintebörParlamentet enges
sakmedlemsländernas,dvs.avtalsslutandedet deSådana parternas,är

samtyckesittlämnai dagmåsteParlamentetkomma överensatt om.
har dessutomochi unionenskall kunnamedlemmar upptas ennyaom

förregeringskonferensersammankallandetvidkonsultativ roll av
kansamarbetsprocedurenBeslutsformenfördragen.ändringar av

Även beredningvidinflytandeparlamentensnationelladeifrågasättas.
dockförstärkas. Dettaministerrådet kan ärpositioner inationellaav

Nationella parlamentmedlemsland.varjenationellt ireglerasnågot som
sambandgemenskapslagstiftning. Itillinitiativtillbör inte rätt att tages

rådet delgertilllagförslagframläggerkommissionenmed att
nationella parlamentenregelmässigt deregeringarmedlemsländernas

nationelliföreskriftermedenlighetiskerförslag. Dettadessa
lagstiftning.

ochinstitutionernamellanMaktbalansen8.3

beslutsfattandetieffektiviteten

komplexitetenbysantinska iEnligt "DenExpertrapporter: rapporten
införlanseratsändringsförslagriskerar deEuropeiska unionen" som

ochkomplexiteteninstitutionelladenregeringskonferensen att
hotvilketsuccessivt öka,komma äri kan ett motheterogeniteten EU att

bör i ställetFörändringarnalegitimiteten.folkligadeneffektiviteten och
varjetillåtas öka. Motfall inteidenna börkomplexiteten;begränsa vart

minskarställasförslagbörkomplexitetenökarförslag somsom
Öst- ochtillutvidgning EUavseenden. Eni andrakomplexiteten av
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Centraleuropa liksom olika tankar variabel geometri bör balanserasom
lika drastiska förslag reducera EU:s institutionellaav att komplexitet.

För Sverige det angelägetär metoderna begränsaatt komplexitetenatt
handlar minska antaletatt EU-institutioner,om reducera antalet
spelregler och så långt möjligtatt slå vakt homogeniteten isom om
systemet.

Rapporten "Maktbalansen mellan EG/EUJs institutioner jämte
medlemsstaternas ställning" utgår från EG:s institutionellaatt struktur
i allt väsentligt påminner den federala med verkligstatensom änen om
inte perfekt maktdelning. Vid förändringar institutionerna detärav
lämpligt bygga vidare på dettaatt och renodla och stärka systemet.
Målsättningen bör rationalitet och effektivitet. Förändringarvara som
inte systemkonformaär t.ex. integrera de nationellaatt parlamenten i
Europaparlamentet bör avvisas. Antalet beslutsprocedurer frågaär en

maktdelningen mellan rådet och Europaparlamentet.om Varje reduktion
i antalet beslutsprocedurer måste innebära fördel fören
Europaparlamentet på rådets bekostnad. En utjämning makten demav
emellan kan ske utvidgning medbestämmandeprocedurengenom en av
och borttagandeett samarbetsproceduren. I enlighetav med den
tredelade maktstrukturens logik bör rådet upphöra med verkställaatt
sina föreskrifter inom för denegna s.k. kommittologin.ramen
Kommittologin bör renodlas.

Reflektionsgruppen två,Del 74-76, 78-80, 106, 108-110, 119, 120,p.
122-124, 128: Gruppen konstaterar målet föratt 1996 års
regeringskonferens är tillförsäkraatt unionen fungeraratt
tillfredsställande. För åstadkomma dettaatt måste klargöra målenman
och förfina instrumenten och samtidigt beakta avsikten inteatt är att
unionen skall ha makt denutan skallmera utföraatt sinasnarare
uppgifter på bättre Detett måstesätt. därför till institutionernaattses
kan i enlighet med kriterierna effektivitet,agera demokrati, solidaritet,

och subsidiaritet.transparens Detta, liksom gemenskap byggden
rättssäkerhet, kräver upprätthålleratt och iakttar likabehandlingenman

unionens officiella språk. Detta skallav ske fördragsändringar.utan
Gruppen det nödvändigt konsolidera denanser att nuvarande strukturen
med institutionelltett gemensamt Nya institutionersystem. behövs inte.
Den övergripande institutionella balansen måste också iakttagas. Med
tanke på kommande utvidgning brådskar deten med de institutioneratt

utformades för gemenskapenssom grundarstater så desex attanpassas
kan få förnyad legitimitet; effektivare och unionensöppnare
institutioner är, stöd får de från medborgarna.mer
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konstaterararbetsformerochorganisationrådetsgällerdetNär
åstadkommaskan utanförbättringarfleraattgrupppen

ordförandeskapet.fråganintedockgällerDettafördragsändringar. om
kollektivtorganiserai ettfram ärlagts attförslagEtt gruppensom

tolvminstperiodförländerfyramedordförandeskap t.ex. aven
organiseragällerdetockså attkan närFörbättringar görasmånader.

rådskommittéerna.iarbetet

monopolsittbehålla att taenligtbörKommissionen gruppen
förbetydelsefundamentaldettalagstiftning;till ärinititativ av

övervakareRollen attbalans.institutionellagemenskapens avsom
föreslås;lagförslagförtidsbegränsningbehållas. Enskallföljsfördragen

behandlatssession inteparlamentetsutgångenvidförslagde avsom
bekräftatsuttryckligen harintedegällaupphöraskall avatt om

gäller hurdetlösningarolikadiskuterar närkommissionen. Gruppen
ökavillmajoritetbredEnbörkommissionen sammansatt.vara

parlamentet.ansvarighetkommissionens gentemot

ochförstärkasroll börEG-domstolensenigGruppen attär om
rättsligbyggd pågemenskapövervakarerolldessframhåller av ensom

skyddetförochEG-rättentolkningenhetligförochgrund garant aven
rättigheter.individensav

dethar närroll RevisionsrättenbetydelsefulladenGruppen noterar
misshushållningfinansiellochbedrägeriereffektivtgäller motatt agera

nationellaförpliktai syfteframförslag lagtsolika attframhålleroch att
Revisionsrätten.medsamarbetarevisionsmyndigheter att

använda sinafulltmåsteRevisionsrättenoch utEuropaparlamentet
måsteochinstitutionerbedrägerier. Allabekämpamöjligheter organatt

främstdetockså ärkontroll. Gruppen attadekvatunderkastas noterar
bedrägerierbekämpauppgiftmedlemsländernas att

roll. VissaviktigaRegionkommitténsbetonarmajoritetGruppens
sinförbättratidmåsteRegionkommitténsamtidigt attkonstaterar att ges

majoritetförändringar. Eneventuellaundersökereffektivitet innan man
dessadministration,fåbör kunna attRegionkommitténatt en egenanser

kundeEuropaparlamentetochanvändas bättrekunderollrådgivande att
kommittén.rådfrågafå rätt att

socialadenviktig roll iharkommitténsocialaochEkonomiska en
ibättreutnyttjaskunnaoch börmajoritetbredkonstaterardialogen en

medlem ifrågasätterEnlagstiftningsprocessen.stadietkonsultativadet av
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kommitténs roll bakgrund den ökade användningenmot vit- ochav av
grönböcker och andra möjligheter till inflytande i lagstiftningsprocessen.

frågaI kommittologiproceduren förespråkar bred majoritetom en av
förenkling kommittologiproceduren för närvarandegruppen en av som

kompliceradså denär inte kommer överlevaatt den föreståendeatt
utvidgningen. kräverDetta inte fördragsändringar och kan således ske
redan före regeringskonferensen.

Kommitténs bedömning: Kommittén det viktigtäratt attanser
unionens institutioner kan fungera effektivt i utvidgad unionen. Denen
nuvarande institutionella balansen bör bibehållas. Att åstadkomma en

demokratisk union inte bara frågaär införa öppenhetmer attom mera
och insyn också åstadkomma enklareutan att och effektivare
beslutsprocedurer. Antalet procedurer bör minskas. Den s.k.
samarbetsproceduren kan ifrågasättas. Flera procedurer kompliceradeär
och bör förenklas så långt möjligt. alltförEn hög detaljeringsgrad både

det gäller beslutsprocedurennär och utformningen lagstiftningen ärav
hämmande och hindrar innovationer. Nya institutioner bör inte införas.
De nuvarande institutionernas och verksamhet bör kunnaorganens
effektiviseras. Beträffande kommissionen, domstolen och Revisionsrätten

det viktigt iär utvidgningsperspektivetäven varje landatt utser
åtminstone ledamot. Detta bidrar till samtliga medlemsländeren att

i unionssamarbetet ledamöternaäven oberoende.engageras ärom
Revisionsrätten har föreslagit den skall talerätt införatt EG-ges
domstolen den har förvägratsnär uppgifter den enligt fördraget harsom

till. Förslageträtt bör positivt.övervägas frågal övriga börom organ
undersökas hur Regionkommittén fungerar och den bör behållas.om
Regionkommittén kan dock särskilt betydelsefull för vissavara
medlemsländer, Spanien, Belgien och Tyskland.t.ex. övrigtI kan många
förenklingar och förbättringar skapas fördragsändringar.utan

8.4 Folkomröstningar
Expertrapport: I Tolkomröstningarrapporten och Europeisk
integration" diskuteras folkomröstningars plats i demokrati. Deten
lämnas också översikt hur folkomröstningsinstrumentetöver haren

i olika länderanvänts och historien. Rapporten visar detgenom att
finns starkt varierande traditioner och erfarenheter. Vidare diskuteras de
särskilda folkomröstningar i anslutningägt till den europeiskasom rum
integrationen. Också frågan hur folkomröstningom en om
fördragsändringar inom EU kan och bör till bedömsDettas upp. som
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tillfolkomröstning kommerunionsvidosannoliktutomordentligt att en
försökaavstå frånprincipiella skälstarkastånd. finnsDet attatt ens

däremotfolkomröstningarländervisasådan. Samtidigagenomföra ären
demokratiskaantalde uppfyllerönskvärdamöjliga ochbåde ettom

tillräckligt med tidfinnsdetSådana villkoranständighetsvillkor. är att
kan bliformuleras såeller frågornafråganför diskussion, att svaretatt

rimliga ochpropagandaochför informationvillkoren äreller nej, att
bindande.folkomröstningarnaresultateträttvisa ärattsamt av

maj 1995, 4417Resolution den attEuropaparlamentet anserp.av
förunionsnivå börfolkomröstning övervägasgenomförandet av en

det sigfördraget, eftersombestämmelser ialla rörratificeringen omav
alternativhela Sompåverkar Europa.kollektivt beslutett angersom

kunna kommaskullemedlemsstaternaparlamentet överens attatt om
respektivesinaeller låtafolkomröstningarnationellagenomföra

dagars mellanrum.eller med någrasamtidigtparlament rösta

unionsvida ellerfråganinteGruppenReflektionsgruppen: tar omupp
ordförandensmedlemsländerna. "Progressfolkomröstning i Isamtidiga

union"Citizen and theavsnittet "Theemellertid underreport" attnämns
hållamöjlighetenharimedlemmarnågra nämnt attavgruppen

allmänt intresse. Dettaför vissa frågorunionsnivåfolkomröstning på av
skulle kunnatransparensåtgärdkunnaskulle, det,sägs somsom enses

"tillhörighetskänsla".medborgarnasstärka

unionsvidförslagetKommittén avvisarbedömning:Kommitténs om en
regeringskonferensen.resultatetfolkomröstning avom

inslag imycket viktigtnaturligtvisFolkomröstningsinstitutet är ett en
fråga ratificeringförfarandena ikonstitutionellademokrati. De avom

vissaland. Enligtemellertid från land tillavtal varierarinternationella
ländersfolkomröstning, i andrakrävskonstitutionerländers

ovannämndapåvisas isådant krav. Somfinns inte någotkonstitutioner
olikartadefolkomröstningsinstitutetregleras också sättexpertrapport

statsskickOlika länderskonstitutioner.medlemsländernasde olikai
genomföramöjligtdet huvudrespekteras. Ommåste över atttaget vore

federaliserandehafolkomröstning, skulle sådanunionsvid en enen
utveckling.unionens fortsattaeffekt
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9 Medborgarskap och mänskliga
rättigheter

9.1 Medborgarskap
Expertrapport: I Medborgarskaprapporten EU räckviddi och-
innebörd" konstateras unionsmedborgarskapetatt är ett
paraplymedborgarskap i princip tillkommer alla fullvärdigasom
medborgare i medlemsstaterna, helt avhängigtär det nationellamen av
medborgarskapet och inte detta.ersätter Varje medlemsstat definierar
själv i enlighet med folkrättens regler vilka medborgare iär statensom
och alltså vilka unionsmedborgare.är Medborgarskapskravet isom
artikel 8 i Romfördraget det omöjligt låtagör unionsmedborgarskapetatt
omfatta lagligen uppehåller sig i medlemslandpersoner som ett men

medborgare i tredjeär land. Skillnaderna mellan medlemsstaternassom
medborgarskapslagar kan till nackdel för medborgare i tredjestorvara
land. Ett komma tillsätt medatt skillnadernarätta kan vara en
mellanstatlig harmonisering lagstiftningen.av

detNär gäller de rättigheter knutna till unionsmedborgarskapetärsom
konstateras den fria rörligheten ochatt uppehållsrätten i praktiken är
betydligt för de ekonomisktsnävare inaktiva medborgarna för deän
ekonomiskt aktiva. Unionens mål i artikel iB Unionsfördraget, att
stärka skyddet medlemsstaternas medborgares rättigheter ochav
intressen införa unionsmedborgarskapatt harett så länge baragenom än
inneburit principiell till fri rörligheträtt och uppehållsrätt for deen
ekonomiskt inaktiva.

De politiska rättigheterna, dvs. för unionsmedborgarenrätten deltaatt
i val till Europaparlamentet och i kommunala val i det medlemsland där
han bor federalistisktär drag iett EU. Det berör endast mycket litenen
del unionsmedborgarna, nämligen de bosatta utanförav är sittsom
hemland i medlemsstat. Unionsmedborgaren har dock inteen annan rätt

delta i nationella val. Detta hadeatt varit betydelsefullt iett EU:ssteg
demokratiska utveckling. Rätten delta i kommunala valatt viktigär en
politisk programförklaring det kan ifrågasättas den intemen snarastom
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bor iunionsmedborgare"kosmetika". Ickeofarlig ettutgör som
val enligtkommunaladelta ihar intemedlemsland rätt att

skilja mellantvivelaktigtkangemenskapsrättsliga regler. Det attsynas
icke-medborgare.medlemslandet boendetvå i grupper av

och klagorättentill Europaparlamentetframställningsrättendet gällerNär
till gemenskapenrättigheterombudsmannen riktar sig dessahos som

i tredjeoch medborgarebåde unionsmedborgareoch tillkommersådan
endast frågorRättigheterna gällermedlemsland.land bosatta iär ettsom

inteverksamhetsområde och alltsåinom gemenskapensliggersom
inskränkningklartredje pelama, vilketi andra ochsamarbetet är aven

missförhållandenbaragranskning gällerOmbudsmannensrättigheterna.
och och kan inteinstitutionerverksamheten hos gemenskapensi organ
befogenhet kansådannationellariktas trots attmot synasenorgan

tillfredsställande.ombudsmannainstitutet skall fungeraförnödvändig att

skydd i tredjediplomatiskt och konsulärttillUnionsmedborgarens rätt
rättighet ochheltland inteland där hans är ärrepresenterateget nyen
diplomatisktde olika regler förharmoniseringviktigt motett steg aven

finns i medlemsländerna.skydd som

två, fördragets40-42: GruppenDelReflektionsgruppen noterar attp.
nationelltkomplement tillmedborgarskapprinciper ettsomom

medborgarnasyftar till behov hosmedborgarskap attatt motsvara ett
Emellertidkonstruktionensig delaktiga i Europa.känna avmera

meningar blanddet finns skildaocksåerkänner attgruppen
flestamedborgarskapsbegreppet; i desyftet medmedlemsstaterna om
det itillhörighet stärkts under detmedlemsländer har känslan attav

unionsmedborgarskapetklartmedlemsländer inte har ståttandra att
det nationellasyftar till komplettera än ersättaatt snarare

medborgarskapetbred majoritetmedborgarskapet. En av gruppen anser
det utvecklas vidare.betydelsefull aspekt och understödjer attvara en

ide särskilda medborgarrättigheternakan skeDetta attt.ex. genom
rättigheter.vidareutvecklas och införandetfördraget nyagenom av

förenklas. särskildbestämmelser medborgarskap kan EnFördragets om
skall tillförsäkrasinformation unionen och hur den fungerartillrätt om

Andra imedborgarna 8.1.se avsnitt attanserovan gruppen
ochhot den nationella identitetenunionsmedborgarskapet är attett mot

fördraget bör detvidareutvecklas.det inte bör Gruppen göraattanser
inte nationelltklart unionsmedborgarskap ersätterattmera

medlemmarmedborgarskap. Några störreattmenar en
användningenslopartillhörighetskänsla kan uppnås att avgenom man
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vid de inre gränserna.pass

Kommitténs bedömning: Mot bakgrund unionens karaktärav av
statsförbund det naturligtär unionsmedborgarskapetatt beroendeär av
medborgarskap i medlemsländerna. Det ankommer varje suverän stat

vilkaatt avgöra medborgare iär landet. Unionsfördragetssom
bestämmelser medborgarskap värdefullaär och viktiga för denom
demokratiska förankringen och medborgarnas känsla tillhörighet tillav
unionen. kanDet dock konstateras endast rättigheter och skyldigheteratt

följer gemenskapsreglema i Romfördraget knutnasom tillav är
unionsmedborgarskapet. Dessa rättigheter gäller irätten att
bosättningslandet och kandiderarösta i kommunala val och val till
Europaparlamentet, i tredjerätten land åtnjuta diplomatisktatt och
konsulärt skydd rätten framställningarsamt göraatt till
Europaparlamentet och till ombudsmannen. sistnämndaDe rättigheterna
borde kunna utsträckas till gälla samarbetet i frågaatt rättsliga ochom
inrikes frågor tredje pelaren.

9.2 Mänskliga rättigheter

Expertrapport: I Rättsligt skyddrapporten grundläggande fri- ochav
rättigheter iden europeiska unionen" påvisas det nuvarande skyddetatt

grundläggande fri- och rättigheter i Europeiskaav unionen är
bristfälligt. Den kontrollen gäller iexterna vilken utsträckning unionen

bunden deär minimiregler för mänskliga rättigheter kommerav tillsom
uttryck i internationell framför allträtt i instrumentFN:s och i
Europakonventionen skydd för de mänskliga rättigheterna. Denom
interna kontrollen gäller i vilken mån unionens rättsregler erkänner och

skydd enskildasgaranterar ett grundläggande fri- och rättigheter.av I
fråga den kontrollen konstaterasexterna bl.a.om att
Europakonventionens inte sig behörigaorgan prövaattanser
anmälningar gemenskapens institutioner.mot När det gäller den interna
kontrollen, dvs. de gemenskapsrättsliga fri- och rättigheterna kontrolleras
gemenskapens normgivning EG-domstolen. Denna har formulerat deav
grundläggande fri- och rättigheter med tiden blivit gemenskapenssom
motsvarighet till det nationella grundlagsskyddet. Detta har varit mycket
betydelsefullt då den parlamentariska kontrollen inom EU-samarbetet är

Rättighetsförklaringen i artikel F 2 i Unionsfördragetsvag. har inte
ändrat eller tillfört någonting. EG-domstolen utesluten frånär samtliga

rättsområden i Unionsfördraget däribland rättighetsförklaringennya i
artikel F De nationella har ingen möjlighet rådfråga EG-organen att
domstolen tolkningen denna rättighetsförklaring. Detta medförom av att
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olika ioch tillämpastolkasreglerna kani grundende gemensamma
ocksårättsosäkerhetinnebärvilketmedlemsstaterolika attmen

fri-förutse vilkasvårtinnebär detförsvåras.samarbete Detta är attatt
saknasoch detgemenskapsrätteninomerkännsoch rättigheter attsom

framdelesrättighetererkända fri- ochförgarantier ävenrättsliga att
få talerätt iför enskildaMöjlighetenupprätthållas.kommer attatt en

frånbegränsad.starkt Detinstitution ärärmot enprocess
skallvarför de reglerförståperspektiv svårtunionsmedborgares att som

skiljer sig beroendemyndighetsutövningdem vid felaktigskydda om
ellermedlemsstatensioffentliga maktenden utövas en

gemenskapsinstitutions namn.

ansluter sig tillgemenskapenförespråkasI attrapporten
förstärkningreellskulle innebäraanslutningEuropakonventionen. En en

skullerättigheterna då dengrundläggande fri- ochskyddet för deav
minimiskydd och dessutomvisstförplikta gemenskapen ettatt garantera
anslutning har ocksåkontroll.rättslig En stortexternacceptera en

auktoritativEuropadomstolenerkännandesymboliskt värde. Ett somav
rättspraxisskiljaktigfrån utvecklaEG-domstolenskulle förhindra att en

Även ifri- och rättigheter.grundläggandekonventionensavseende
huvudsakligabära detemellertid EG-domstolenskullefortsättningen

de internaföreskriverEuropakonventioneneftersom attansvaret
talan.kan Detuttömda innanrättsmedlen skall pröva enmanvara

skillnader i tolkning ochbeträffandehar riskernuvarande systemet
tillrätta med detkommaEuropakonventionen. Etttillämpning sätt attav
förhandsbeskedEG-domstolen begäramöjlighet förskapa attär att en
komplicerar detnackdel dock dettaEuropadomstolen.från En är att

itidskrävande domstolssystemet Europa.svåröverskådliga ochredan

legitimitet i detdemokratiskklarhet ochskapaFör att
anslutning tilldetta oberoendegemenskapsrättsliga skyddet bör av en

rubrik i Unionsfordraget.underEuropakonventionen samlas en egen
rättigheterantal fri- ochunionsmedborgarskapet tillknytaGenom ettatt

återspeglas iminimigarantierdegår längre än somsom
skulleförtroendet för unionen öka.Europakonventionen skulle Detta

potentiellaframför allt till designal till omvärldentydligockså vara en
inhemska skydd förförsöker förbättra sitti dagmedlemsländerna som

innehållaskulle kunnarättigheter. kataloggrundläggande fri- och En en
fri- ochgrundläggandeEuropakonventionensinkorporering av

medlemsstaternasprinciper byggerallmännarättigheter, som
frittunionsmedborgarerättigheter förkonstitutioner, vissa rätt attt.ex.

övriga gemenskapensdeltagandetill politisktbosätta sig och rätt samt

id
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fri- och rättigheter, framför allt sociala och ekonomiska rättigheter.

Reflektionsgruppen två,Del 31-39: För det första måste denp.
allmänna principen respekt för mänskliga rättigheter artikel F 2om
utmejslas och effektiv.göras Den klart tillämpligär "erga omnes",mera
dvs. den täcker alla individer inom unionen antingen de är
unionsmedborgare eller medborgare från tredje länder. I detta
sammanhang har framförts förslag i artikel F 2att taom en
uttrycklig förpliktelse för medlemsländerna respektera mänskligaatt
rättigheter. Gruppens majoritet konstaterar medlemsländernaatt är
föremål för kontroll konventionen för de mänskliga rättigheternagenom
medan unionens institutioner och gemenskapsrätten utesluten frånär en
sådan kontroll. Skyddet de mänskliga rättigheterna har hittillsav
tillförsäkrats enbart EG-domstolen. Det allmänt inomav anses gruppen

unionen, den fåratt juridisk kapacitet, eller i fallom annat
gemenskapen, bör ansluta sig till konventionen mänskligaom
rättigheter.

Oavsett eventuell anslutning till konvention pekar några medlemmaren
på fördelarna med i fördraget rättighetskatalog.att ta Gruppen haren
genomfört komparativ studie medlemsländernasöver skydd fören de
grundläggande rättigheterna visar tekniska svårighetersom trots att
alla medlemsländer sådant skydd. Vissagaranterar medlemmar attanser
enbart anslutning till konventionen för mänskliga rättigheter och/eller
inkluderandet rättighetskatalog i fördraget skulle öka skyddetav en
antingen EG-domstolen och Europadomstolen ellergenom enbartgenom
EG-domstolen. Några medlemmar kan inte värdet att tase av en
rättighetskatalog i fördraget eftersom alla medlemsländerna redan

sådana rättigheter.garanterar En mellanställning intar dem som
rättighetskatalogaccepterar att ta i fördragets preambel.en

Därigenom åstadkoms visserligen inget rättsligt skydd högmen en
politisk profil.

En bred majoritet påpekar behovet inkorporera detatt sociala avtaletav
i avdelning VIII i Romfördraget. Några pekar möjligheterna att ta
Europeiska sociala stadgan i fördraget, liksom till arbeterätten och

till hälsosamrätten miljö. Förbud dödsstraff harmoten Förslagnämnts.
har också lagts fram medborgare frånatt tredje länder speciellom ge en

I syfte ytterligarestatus. förstärkaatt unionen med europeiska
värderingar har analyserat möjligheternagemensamma igruppen att

fördraget allmän bestämmelseta förbud diskrimineringen motom
inte bara, för närvarande, på grund nationalitet ocksåsom påutanav
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sexuell läggning.ochhandikapp, ålderreligion,kön,grund ras,av
ifördömandeuttryckligtmöjlighetenharDessutom att taav

syftning anti-särskildxenofobi medrasism ochfördraget av
förslag godtasföreslagits. Alla dessaoch intoleranssemitism av en

ochförslagens rättsligaförutsättningunderimajoritet attgruppen
regeringskonferensen.undersöksimplikationerekonomiska närmare av

rättigheterfri- ochgrundläggandebedömning: AttKommitténs
medlemsstaterdessunionensåväl ärrespekteras avsom avav

legitimitet. Inför dendemokratiskaför unionensutomordentlig betydelse
det ocksåmedlemsländermed antalutvidgningenförestående ärett nya

iskall ställas medlemsstaternavilka kravklargöraviktigt att som
tilldödsstraff och anslutningtillämpaFörbudavseende.detta att

skall krav.flyktingpolitiken KravenGenevekonventionen varaom
tydligare.i övrigt Ettmedlemsstaterna börochunionen görasäven

skyddet försyftar till stärkaregelverkinternationelltomfattande attsom
stånd.kommit tillefter andra världskrigeträttigheterna harmänskligade

rättigheterna, 1989de mänskligaförklaringkanBl.a. FN:snämnas om
mellan Europarådetskonventioner slutnabarnkonvention och olikaårs

konventioner börförhållande till dessaGemenskapensmedlemsstater.
uppmärksammas.

fri- rättigheternagrundläggande ochskyddet för deFörstärkningen av
iupprätthålls i börskydd Europakontrollen dettaoch ävenattav

förEuroparådets medlemmar inomuppgift förframtiden ramenvara en
ochmänskliga rättigheternaangående skydd för deEuropakonventionen

ansluts tillgemenskapen sådangrundläggande friheterna. Att som
framhållits önskvärt.olika aktörerhar längeEuropakonventionen somav

i likhet medanslutning. Enskilda måsteförordar sådanKommittén en
medlemsländernamyndighetsutövning ii frågavad gäller omsom

överträdelsegemenskapsinstitutionerna till förställakunna svars av
för undanröjalösningar kanEuropakonventionen. Olika övervägas att

EuropakonventionensEG-domstolen ocholika tolkningarrisken för av
tillämpning konventionen.domstol vid av
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10 Utträde och uteslutning

två,Reflektionsgruppen Del 33: Gruppen har inte tagit fråganp. upp
uppsägning fördragen. frågaI iakttagande mänskliga ochom av om av

grundläggande rättigheter konstaterar dock det finnsatt ettgruppen
brådskande behov, särskilt bakgrund den föreståendemot av
utvidgningen, tillförsäkra de mänskliga rättigheterna uppfyllsatt att
både i relationerna mellan unionen och dess medlemsländer och i
relationerna mellan medlemsländerna och enskilda individer. En
majoritet inom bestämmelse bör införas i fördragetattgruppen anser en
vilken medger sanktioner varje medlemsland begår allvarligamot som
och upprepade brott mänskliga rättigheter eller grundläggandemot
demokratiska principer. harDet diskuterats möjlighetent.o.m. attav
utesluta sådant medlemsland unionen. Emellertid vill de flestaett iur

försiktiga det gäller sådan möjlighet,när eftersomgruppen vara en
enbart suspension rättigheter skulle kunna åstadkomma de önskvärdaav
effekterna, och eftersom det kan finnas risk uteslutning kan sättaatten
i fråga unionsmedlemskapets oåterkallelighet.

Expertrapport: "Att utträda eller uteslutas Europeiska unionen" Deur
grundläggande fördragen reglerar inte frågan utträde. Ledning fårom
hämtas i folkrättens regler. Enligt dessa kan uppsägning av en
internationell överenskommelse ske under vissa förutsättningar.
Antingen deuppnås övriga medlemsländernas samtycke eller skulle
under vissa omständigheter den folkrättsliga principen fundamentaltom
ändrade förhållanden kunna åberopas. Det sannolika är att
medlemsländerna for det fall något medlemsland vill utträda ur-
unionen i enlighet med folkrättens regler och bestämmelserna i-
fördraget håller regeringskonferens och kommer deöverensen om
fördragsändringar och andra konsekvenser blir följd utträdet.som en av
Eftersom "herrar fördragen dettaär " helt i sin ordning.över Enärman
särskild uppsägningsklausul sig därför onödig och kan skapa felter
intryck samarbetets karaktär särskilt jämför med de iav om man
fördragets preambel och inledande artiklarna fastställda målen. Klart är
dock de politiska, rättsliga och ekonomiska konsekvensernaatt ettav
utträde blir omfattande.



Utträde och uteslutning46 SOU 1996:19

reglerar inte heller frågan sanktioner ellerFördragen uteslutningmotom
medlemsland inte iakttar mänskliga rättigheter ellerettav som

demokratiska principer. Någon form sanktioner, suspensiont.ex.av av
fördragsbestämmelser skulle kunna införas beträffande medlemslandett

upprepade gånger fällts Europadomstolen för särskilt allvarligasom av
Europakonventionen eller uteslutitsbrott Europarådet. Enmot som ur

fördragsbestämmelse rådet bemyndigande besluta sådanaattsom ger om
sanktioner skulle kunna införas. i fördraget också föreskrivaAtt
uteslutning unionen alltför långtgående och olika skälsynes varaur av
inte önskvärt.

Kommitténs Unionssamarbetet har långsiktig och unikbedömning: en
fördragenkaraktär. grundläggande innehåller inteDe några

bestämmelser utträde eller uppsägning. Fördragen emellertidärom
Äveninternationella avtal ingångna Fördragensuveräna stater.av om

inte innehåller några bestämmelser utträde eller uppsägning står detom
klart medlemsland vill avbryta samarbetet inte kan tvingasatt ett som

delta i detta. landOm något vill utträda unionen måste fördragenatt ur
ändras. detta skall till regleras i artikelHur i Unionsfördraget.N
Kommittén därför särskild artikel uppsägningattanser en om av
fördragen inte behövs. bakgrund unionssamarbetets karaktärMot av
skulle särskild artikel uppsägning fördragen också etten om av ge
felaktigt intryck detta samarbete. det gäller den eventualitetenNär attav

medlemsland skulle begå allvarliga brott mänskliga rättigheterett mot
och grundläggande friheter kan det i fördraget införaövervägas att
sanktionsbestämmelser. Beslut sanktioner bör kunna fattas rådet.om av
Kommittén inte bestämmelser uteslutning någotattanser om av
medlemsland bör införas i fördraget.
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ll Den utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitiken

Expertrapport: vitalt"Av E utrikes-intresse Uss och säkerhetspolitik-
inför regeringskonferensen". Kritiken den hittillsvarandemot

utrikes- och säkerhetspolitiken har främst gällt bristandegemensamma
samordning inför beslut och bristande effektivitet vid genomförande av
beslut. Till del faller kritiken tillbaka medlemsstaterna självaen
eftersom den till del sammanhänger med skillnader i på EU:sstor synen
grundläggande uppgifter i förhållande till nationella vitala intressen.
Hanteringen utvecklingen i Jugoslavien visar detta tydligt. Mångaav
faktorer talar för övergång till majoritetsbeslut. Möjligheten avståatten
från blockera beslut "step-aside" anvisas i förklaring tillatt ett som en
Maastrichtfördraget då det föreligger kvalificerad majoritet fören en
åtgärd flera skäl otillfredsställandeär metod, eftersom den bl.a.av en
tvingar medlemsstater till "utanförskap" ändå inte innebärett som en
fullständig frikoppling från beslutet och dess konsekvenser. Begreppet
"vitalt nationellt intresse" spelar för många länder avgörande roll fören
utformningen den framtida beslutsordningen. dag saknasI dockav en
allmänt accepterad definition. flestaDe tycks önska hastater en
möjlighet välja den definition för detatt är mestsom gynnsam egna
landet vid varje enskilt tillfälle. En övergång från enhällighet till
majoritetsbeslut, dvs. avskaffande kan få såväl positivavetorätten,av

negativa konsekvenser för alla medlemsländer.som

En enhet för analys och planering för det inre samarbetetny gemensam
skulle kunna placeras i anslutning till rådet. Frågan EU:som
representation utåt herr eller fru GUSP det gäller samordningennär av
den utrikes- och säkerhetspolitiken också aktuell.ärgemensamma
Mycket talar för den funktionen, liksom analys- ochatt
planeringsenheten, knyts till rådet. Det bör dock undvikas denatt nya
representationen utvecklas till alltför stark och självständig enheten
knuten till de medlemsstaterna. Arbetsmandatet och relationernastora
till ordförandetskapet liksom till kommissionen bör analyseras noga.
Både analysenhet och representation utåt kan sannolikten en gemensam
uppfylla de behov finns samordning ofta uppkommer närsom av som
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säkerhetspolitiskaärenden berör såväl det mellanstatliga utrikes- och
samarbetet gemenskapssamarbetet. Frågan finansieringsansvarsom om

i åtgärd borde ytterligare uppmärksammas.för inte deltarstater som en
rollangeläget frågan Europaparlamentets uppmärksammasDet är att om

i samband med utvecklandet eventuell särskild budgetprocessav en
för den utrikes- och säkerhetspolitiken.inom ramen gemensamma

alliansfria kunnaförutsättning för militärt SverigeEn stater attsom
fortsätta sig i fredsbevarande operationer är näraatt engagera en

mellansamverkan med respektive tydlig samarbeteNato VEU. En gräns
inom för de s.k. Petersbergsuppgifterna och sådan verksamhetramen

regleras i VEU-fördragets artikel militära garantier förVsom om
säkerhet upprätthållas.medlemsstaternas måste

Unionen försesReflektionsgruppen 8-10: måste medDel ett, s. en
förkapacitet aktioner i anda lojalitet och ömsesidigstörre externa en av

solidaritet. Unionen måste kapabel identifiera sinaattvara egna
intressen, besluta sina åtgärder och till genomförsdessaattegna se
effektivt. Utvidgningen detta svårare också ofrånkomligt.gör men

föreslår analys- och planeringsenhet inrättas.Gruppen att en gemensam
beslutsfattande del i införa möjlighetendet gäller villNär en gruppen

till kvalificerade majoritetsbeslut och andra föreslår att
Europaparlamentets konsultativa roll detta område skall förstärkas.

diskuterar flera olika lösningar för säkerställa unionenGruppen att att
talar med föreslår hög förNågra denröst. representanten en

utrikes- och säkerhetspolitiken för unionenatt ettgemensamma ge
ansikte. flertal iEtt vikten struktureratpoängterar ettgruppen av
samarbete mellan rådet, dess ordförandeskap och kommissionen så att

uppträderunionen samordnat.

det gäller europeisk säkerhets- försvarspolitikNär och bör den
europeiska identiteten utvecklas. politik frågorDenna skall omfatta alla
relaterade till unionens säkerhet inbegripet formandet av en gemensam
försvarspolitik i framtiden kan leda till försvar.ett gemensamtsom

konstaterar både Nato-medlemmarnasGruppen synpunkter liksom deatt
ståndpunkter förfaktas de länder står utanför Nato måstesom av som
respekteras. Många i regeringskonferensen börattgruppen anser
utveckla hur kan europeiska operativa aktioner och huruppmuntraman

skall kunna tillförsäkra samstämmighet med aktioner på detstörreman
militära området med politiska, ekonomiska eller humanitära aspekter

europeisk krishantering. den bakgrunden önskar flera iMotav gruppen



SOU 1996:19 Den utrikes- och säkerhetspolitiken 49gemensamma

förstärka relationerna mellan EU och VEU. Här finns flera olika
ståndpunkter. Enligt åsikt bör relationerna mellan EU och VEUen
förstärkas samtidigt förblirVEU självständigt. Enligt åsiktsom en annan
bör band skapasnärmare för det möjligt förgöra EUatt direktivatt ge
till frågaVEU i humanitära och fredsbevarande uppgifter ochom annan
krishantering Petersbergsuppgifterna. En tredje åsikt är att
Petersbergsuppgifterna skall i fördraget. Enligt fjärdetas åsikt bören
VEU gradvis integreras i EU; detta kan antingengöras attgenom

EU/V EU utförauppmuntra operativa militäraatt uppgifter eller genom
antal åtgärderatt lederanta ett till sammanslagning EU/VEU.ettsom av

detI fallet skulle fördraget inkorporera inte barasenare
Petersbergsuppgifterna också försvarsåtaganden.utan Igemensamma
detta sammanhang har några medlemmar framställt förslaget att
regeringskonferensen skall undersöka möjligheterna i fördragetatt
inkludera bestämmelse ömsesidig assistans för försvareten om av
unionens gränser.externa

Kommitténs bedömning: Enligt Unionsfördraget artikel 4 skallJ den
utrikes- och säkerhetspolitiken omfatta alla frågorgemensamma som

gäller unionens säkerhet, inklusive utfomningen sikt av en gemensam
försvarspolitik med tiden skulle kunna leda tillsom ett gemensamt
försvar. I syfte tillgodose såväl militärtatt alliansfria Nato-stater som
medlemmar infördes i fördraget bestämmelse unionens politikatten om
inte skall påverka den särskilda karaktären vissa medlemsstatersav
säkerhets- och försvarspolitik och den skall respektera vissaatt
medlemsstaters förpliktelser enligt Nato artikel J 4.4.

På den utrikes- och säkerhetspolitikensgemensamma område
förekommer olika begrepp ofta används i olika betydelser. Isom
unionen säkerhetspolitikär den del lands utrikespolitikettav som
handlar landets politiska säkerhet i vid mening. Detom militära
försvaret ingår inte i begreppet. Gemensam försvarspolitik någon sådan
politik har inte etableratsännu skulle kunna omfatta militärt samarbete
i fredsbevarande och humanitärt syfte Petersbergsuppgifterna. Med ett

försvar skulle kunnagemensamt mycket militärtett näraavses
samarbete mellan EU:s medlemsländer, där länderna har förpliktat sig

delta i försvaret sinaatt territorier. dåvarandeDe nio VEU-ländernaav
framhöll i förklaring till Unionsfördraget bl.a. de önskadeen VEUatt se
utvecklas till unionens försvarskomponent.

Det finns enligt Unionsfördraget två slags beslut för målen med denatt
utrikes- och säkerhetspolitiken skall uppnås,gemensamma nämligen
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ståndpunkterartikel ochåtgärder J 3 gemensammagemensamma
rådet beslutarför dessa beslut.Enhällighet krävs Närartikel 2.J om

förlopp skallåtgärdensvarje skedeoch underåtgärd avgemensamen
fattas medskallvilka följdbeslutenhällighetmedrådet avgöra som

genomförandetOmartikel 3.2.kvalificerad majoritet J av en
för medlemsstat skallsvårighetermedför allvarligaåtgärd engemensam

lösningarfinna lämpligaskallfram saken för rådetläggastaten som
föremål förförsvaret skall inteberörartikel FrågorJ 3.7. varasom

iskall tillämpasBestämmelsernaåtgärder artikel 4.3.Jgemensamma
Medlemsländernaömsesidig lojalitet.solidaritet ochallmänanda aven

få tillefterUnionsfördraget,förklaring tillskall, enligt sträva atten
enhälliga beslut.stånd

regeringen fastsloganslutningsförhandlingarnasamband medI att
utrikes-medverka i denoch aktivtSverige kan fullt ut gemensamma

alliansfrihet. Vidare sadesbibehållen militärsäkerhetspolitiken medoch
utformningenutvecklinghindra unionensSverige inte motatt avavser

leda tilltiden skulle kunnaförsvarspolitik med ettsomgemensamen
slutakten tillförklaring tillförsvar. Igemensamt gemensamen

medlemsländerna skalldeframhölls bl.a.anslutningsfördraget att nya
i denfullt och aktivt deltamöjlighetberedda och ha att utvara

och fullständigt ochsäkerhetspolitikenutrikes- ochgemensamma
1994/95: 19, Delmål fördraget harförbehållslöst alla de prop.anamma

avsnitt1 26.

Sverigesförsvarsutskottets betänkandeutrikes- ochdetI sammansatta
medlemskap iframhålls Sverigessäkerhetspolitik l995/96zUFöUl att

och den militäramilitärt samarbeteförpliktigar till någotinteEU att
EU-försvarUtskottet påpekaralliansfriheten består. gemensamtatt ett
enhällighetmilitär allians kräveromvandlingen tilleller EU enav

godkännande samtliga medlemsstatersochmellan medlemsstaterna av
uppfattningsvenska riksdagen. Enligt utskottetsinklusive denparlament,

säkerhetspolitiken godautrikes- ochdeltagandet i den gemensammager
svenska uppfattningar och intressen. Sommöjligheter aktivt drivaatt

vidareutvecklingSverige vill bidra till EU:sexempel anförs att aven
konflikter och hantera kriser.förmåga förebygga attatt

därmed inte delta ialliansjritt och kanSverige militärtär ett gemensamt
sådantländer vidareskall inte hindra andraförsvar, att mot ettmen

operationer inomdelta i fredsbevarandeVidare bör Sverige kunnamål.
utrikes- ochPetersbergsuppgifterna.för de s.k. Den gemensammaramen

hittills kunna hanterabättresäkerhetspolitiken måste sätt änett
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spänningar, hot och krisartade händelser i unionens omvärld. Lojaliteten
mellan medlemsländerna måste öka. Unionen måste ha lämpliga medel
för effektivt ochatt samordnat kunna riskermöta och utmaningar.nya

frågaI beslutsproceduren bör Äveni princip enhällighetom råda. i
fortsättningen kommer de flesta besluten inom den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken fattas i samförstånd.att Inom förramen
gemenskapssamarbetet har medlemsländerna i enlighet med den s.k
Luxemburgkompromissen politiskt efter fullsträvat enighet viktiganär
nationella intressen stått spel. Liknande förhållningssätt måste också
föreligga beträffande den utrikes- och säkerhetspolitiken.gemensamma

frågorI inte vitaltär intresse för medlemslandsom skulle dockav ett
besluten kunna fattas med hög grad kvalificerad majoritet. Inomen av
unionen pågår diskussion syftar till fastställa hur frågoren attsom av
vitalt intresse skall definieras. Kommittén konstaterar det i praktikenatt
blir det enskilda landets uppfattning vadavgör vitaltärsom som av
intresse för det landet. Detta bedöms det berörda medlemslandet iav
varje särskilt fall i den ordning gäller för den nationella hanteringensom

utrikespolitiska frågor. För Sveriges del innebärav detta regeringenatt
fortlöpande skall informera riksdagens EU-nämnd vad skerom som
inom för samarbetet i Europeiska unionen.ramen Vidare skall
regeringen hålla utrikesnämnden underrättad utrikespolitiskaom
förhållanden kan få betydelse för landet ochsom överlägga med
nämnden alla utrikesärenden vikt.om störreav

Det har visat sig nödvändigt åstadkomma bättreatt samordning ochen
uppföljning beslut denav utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitikens område. Förslaget inrättaattom en gemensam
analys- och planeringsenhet bör därför stödjas. Enheten skulle kunna
placeras i kommissionen och således fungera oberoende vilket landav

innehar ordförandeskapet i unionen.som En placering i kommissionen
skulle också kunna underlätta samordningen mellan beslutsfattande inom

för den utrikes- ochramen säkerhetspolitikengemensamma och
genomförandet besluten inom för gemenskapssamarbetetav t.ex.ramen
beslut kollektiva sanktioner tredje land.om Fråganmot om vem som
företräder unionen utåt har uppmärksammats; enligt fördraget detär
ordförandelandet företräder unionen i fråga densom om gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken. Kring förslaget ansikte utåt "herrettom
eller fru GUSP" finns, enligt kommittén, flera frågor närmaresom
måste utredas. En fråga inteär sådan funktion vid sidanom en av
ordförandeskapet i rådet och ordföranden i kommissionen i verkligheten
ytterligare ökar komplexiteten i unionens organisation. Ett närliggande
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pelarenförstagemenskapenskillnad fråntillunionen,problem är att
juridisknågonorganisationer, intemellanstatliga ärskillnad fråntilloch
rättslighar någoninteunioneninnebärvilket att egenperson,

medräkningunionensavtal föringåkanoch intehandlingsförmåga
organisationer. Attinternationellaandraeller medländerutomstående
säkerhetspolitikensochutrikes-denmedlemsländerna gemensamma

ingåbeslutanderätt t.ex.nationella rättensin attöverlåterområde
frågadet intetill unioneninternationella avtal är om.
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12 Samarbete i rättsliga och inrikes
frågor

Reflektionsgruppen två,Del 45, 47, 49, 51, 53, 54: En dep. av
utmaningarnastörsta unionen står infor förstärka inreär säkerhetattsom

inom område frimed rörlighet ochett inre Gruppenutan gränser. anser
det inför utvidgningen finnsatt tydligt krav från medborgarnaett i

unionen på säkerhet införstörre sådana företeelser terrorism ochsom
andra former organiserad brottslighet, liksom det växandeav
migrationstrycket. Gruppen har kritiskt analyserat samarbetet i rättsliga
och inrikes frågor. Majoriteten i det saknas mål ochattgruppen anser

tidsplan för uppnå målen, instrumentenatt inteen lämpligaatt är samt
det saknas drivande institutionellatt mekanism samtidigten som

arbetsstrukturen komplicerad.är

Många medlemmar förordar pragmatiskt tillvägagångssättett för att
fastställa inom vilka områden ytterligare användning behövs av

institutioner och kriterier och inom vilkagemensamma gemenskapens
behörighet skall användas fullt De flesta medlemmarut. attanser
polissamarbete och rättsligt samarbete måste utvecklas tätareettgenom
mellanstatligt samarbete, åtminstone under period. Under tiden bören
det detövervägas skall tillåtet undanta "politiska" brottatt frånom vara
utvisning mellan medlemsstater och förfarandet i artikel kanK 9om
lättas Ett förslag införaannat är rättsligupp. att grund fören
bekämpning narkotikahandel. Det bör ocksåav övervägas om
medlemsländerna skall ha likartad lagstiftning bedrägeri riktad motom
gemenskapens budget. Förbättrat samarbete kräver förbättring deav
rättsliga instrumenten eller institutionernas roll. Konventioner bordeav
i vissa fall eller trädaersättas i kraft efter det de har ratificeratsatt av

majoritet medlemsländerna. Många medlemmaren av deär attense om
bör fastställasyttre gränserna område hör tillett gemenskapenssom som

behörighet, dvs. gäller utlänningar, invandringspolitik,arrangemang som
asyl och regler för kontroll vidgemensamma Helayttre gränser.

enig behovetär minska antalet förberedandegruppen att nivåerom av
i beslutsproceduren och stärka rådets generalsekretariat.att harDet
föreslagits unionen bör utreda huratt strukturerat samarbeteett kanmer
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nationelladroger. DeEuroparådet i kampenmedbedrivas mot
intensifiera sinabörinstitutionernaeuropeiskaoch deparlamenten

medlemmar iOlikafrågor.och inrikesrättsligarelationer i gruppen
införs i unionen.Schengenavtaletföreslår att

emellansamarbeteeffektivtEttbedömning:Kommitténs
förrörlighetmål friunionensnödvändigt förmedlemsländerna är att om

internationaliseringenökadeförverkligas. Denskall kunnapersoner
flykting- ochgällerbåde detmedlemsländernakrav på närställer stora

rättsligt samarbete. Trotsochpolisiärtdet gällerinvandrarfrågor och när
krafthar varit ioch inteområdedettabestämmelserna är meratt nya

dethar bristersamarbetetföreligger enighet närårdrygt två attän om
rättsligademokratiska ochfråga denoch ieffektivitetgäller om

kontroll i frågaocheffektivitetbristerna iorsaker tillOlikakontrollen.
beslutenharinrikes samarbetetochrättsliga nämnts,det t.ex. attom

roll forinstitutionernastydliga mål saknas, ärenhällighet,kräver attatt
samtidigtkrångligförbeslutsprocessenbegränsad och äratt som

ochasyl-områdenVissaoklar.rättsligabeslutens är t.ex.status som
första pelaren. Störregemenskapssamarbetetflyttas tillinvandring bör
gemenskapssamarbetetfunktioner ivissaockså nåseffektivitet kan om

frågor.inrikesrättsliga ochsamarbetetdet gällertillämpas näräven om
ikunnakontrolluppgifter börochinitiativrätt utövasKommissionens

inrikesrättsliga ochför detinomalla områdenfråga ramenom
Öppenheten vilket kan skeförbättras,måste ocksåsamarbetet. genom

förbättras. GenomkontrollfunktionerEuropaparlamentetsatt
öppenhet ochbehovockså enskildasskulleombudsmanparlamentets av

tillgodoses.rättsskydd kunna

inomframförhandlatshittillskonventionerviktigt deDet är att som
kraftträder iEuropolkonventionensärskilttredje pelarenförramen --

internationelladeti gång.kan komma Närpraktiska arbetetoch detatt
skemåste detkriminalregisterochintensifieraspolissamarbetet upprättas

Konventionerskyddas.integritetenskildassådant sätt attett
kraft vissträda iregel kunnabörpelarens område närtredje ensom

fråga.konventionen i Deratificeratmedlemsländerna harmajoritet av
enlighetområdet ikonventioneri olikamöjligheternanuvarande att

skall lösaEG-domstolenföreskrivaprincipermellanstatligamed att
utnyttjas bättre.börtvister mellan parterna
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13 Vissal sakfrågor
i

13.1 Allmänt

Reflektionsgruppen två,Del 140-143, 145, 100: En allmänp.
uppfattning inom gemenskapenär inteatt bör försökagruppen göra mer

det bättre.att göra Gruppen har analyseratmen möjligheterna att
inkludera områdena energi, turism och räddningstjänst i
gemenskapspolitiken. En majoritet det lämpligareattanser attvore
inrikta sig närmare samarbeteett mellan medlemsländerna dessa
områden. Flera det viktigt i fördraget föraatt bestämmelseranser om
stöd till regioner och i medlemsländernasöar periferi. Några förespråkar

artikel i113att Romfördraget handelspolitiken utvecklas tillom att
omfatta också tjänster och immaterialrätt. Några kravetatt attanser
konsumenternas skydd bör beaktas andra politikområden.

När det gäller beslutsfattande i fråga gemenskapsrätten bredärom en
majoritet i positiv till majoritetsbeslut effektivitetskäl.gruppen Vissaav
vill också minska skillnaderna mellan den inre marknaden och
politikområden inom social, skatte- och miljöområdena. Några
medlemmar undantag nödvändigaatt är för skyddaanser särskiltatt
känsliga intressen.

Kommitténs bedömning: De olika politikområdena viktigaär att
beakta, förbättringar kan i många fallmen fördragsändringar.göras utan

vissaI fall det dockär fråga förstärka den rättsligaatten grundenom
för gemenskapens åtgärder, i andra säkerställaatt effektivareen
tillämpning och efterlevnad reglerna. På del områden kanav en
förbättringar åstadkommas effektivareett samarbete mellangenom
medlemsländerna. Viktiga politikområden miljöpolitikär och
jämställdhet, behandlas i följande avsnitt, frågorsom den inreom
marknaden och handelspolitiken, arbetstagarnas rättigheter,
konsumentskydd, ungdoms- och handikappfrågor.
Sysselsättningspolitiken, behandlas särskild utredning,som ärav en en

de viktigaste frågorna inför regeringskonferensen.av
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majoritetsbeslut ikommitténreflektionsgruppenmed attlikhetI anser
har kompetensgemenskapenområden där attdeallagällaprincip bör

detdärområdensärskilt viktiga ärsådanafrånbortsettbeslut,fatta
i frågavilja,sinbundetblirmedlemsland inte t.ex.angeläget motettatt

avgifter.ochskatterom

Miljöpolitik13.2

fråntrycketbetonartvå, Gruppen61-65:DelReflektionsgruppen p.
Någrabättre.respekterasskallmiljönföropinionenden allmänna att

ochmiljönuttalatydligarebehovetpåpekar attmedlemmar att enav
följerunionen. Häravprioriterasbörmålutvecklinghållbar är avsom

jordbruk.politikområden,med andrainförlivasbör t.ex.miljöhänsynatt
imiljöaspekterbeaktandetprioriterabörRegeringskonferensen av

Detinomlagts framförslag harantalgemenskapspolitiken. Ett gruppen.
vidslötsavtaldeRomfördragetiinförandetgäller somav

artikel 36miljö iinförandeeventuelltRiokonferensen, ett av
artikel 74jordbrukspolitiken,mål förartikel 39importrestriktioner,

transeuropeiska nät.artiklarpåföljandeochartikel 129btransport,
möjligheterdeeventuellt vidgaframförslag lagtsharVidare att somom

nationellafastställa högreartikel 4enligt l0Oaharmedlemsstaterna att
fråninflytandeframockså lagtsFörslag har störrestandarder. om

införandeochmiljöfrågormedbeslutande iEuropaparlamentet avgenom
Andra harlagstiftningsförslag.samband medimiljökonsekvenser

fråndel härrörtilllagstiftningmedlemsländernaspåpekat storatt
lagstiftningomfattandedenhandi förstaoch det ärgemenskapen att

Åtgärder förordentligt.borde tillämpas attexisterarredan somsom
medlemsländernasverkställighetenochtillämpningenförstärka av

medlemmarmajoritetEndärförlagstiftning bör övervägas. gruppensav
med kravutvidgningberedda systemetövervägaär att aven

harmiljöområdet. Vissainomomröstningarvidkvalificerad majoritet
områdenpåverkardetta äroch påpekarinvändningardock att som

harsjälvbestämmande ellermedlemsstaternasviktiga förmycket
nivå.nationellkonsekvenserbetydande

Unionsfördragetibörgod miljöbedömning: EnKommitténs anges
stärkas.miljöpolitiken börövergripande mål. Denett gemensammasom

politikområden,i övrigaintegrerasmiljöhänsynbör t.ex.Vidare
lagförslag börmedsambandenergiområdet. Itrafik- ochjordbruks,

Kommitténmiljökonsekvenserförslagens göras.bedömningar anserav
reglernationellahakunnafortsättningen börimedlemsländerna ävenatt

förtäcktainteochgemenskapsreglerna utgöränsträngareär somsom
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handelshinder. När det gäller införa avgifter för bekämpaatt att
gränsöverskridande miljöproblem bör beslut fattas med enhällighet.
Kommittén det också viktigt effektiv kontrollattanser atten av
medlemsländerna införlivar och tillämpar direktiv på miljöområdet
efterlevs.

13.3 Jämställdhet

Expertrapporter: "Kvinnor, och den europeiskamän unionen". Syftet
med finna förklaringarär tillrapporten kvinnoratt negativaäratt mer

till Sverigesän medlemskapmän i EU. Studien baseras en
väljarundersökning genomfördes i anslutning till folkomröstningensom
i november 1994. Könsskillnaderna kan inte helt förklaras utifrån
"centrum-periferi-modellen", dvs. harEU främststöd i resursstarkaatt

Oavsett social position kvinnor mindreär positivagrupper. Denän män.
slutsats dras kvinnorsär negativa hållning tillatt EU sannoliktsom mer
kan förklaras med kvinnor uppfattar EUatt hot just deett motsom
områden brukar uppfattas viktiga för kvinnor, nämligen densom som
sociala välfärden. analyserI väljarnas för röstning iargumentav
folkomröstningen framkom sociala frågor nämndes iatt marginell
utsträckning, och det främst ekonomiska ochatt demokratirelateradevar

nämndes. Analyserargument mediabevakning ochsom av
kampanjmaterial motsvarande förklaringEnmönster. till detta kanger

de sociala frågorna formelltatt ligger utanförvara EU:s
kompetensområde. Samtidigt hänger välfárdspolitiken med detsamman
ekonomiska läget, och talet konvergenskrav för deltagande i detom

samarbetet har berörtmonetära den sociala välfárdspolitiken.även

"EG-rätten och jämställdheten". I framhålls EG-rättenrapporten att
redan har vissa inslag tillförsäkrar svenska kvinnor längre gåendesom
rättigheter den nationella lagstiftningen.än Samtidigt finns det andra

inte går riktigt så långt önskvärt frånsom svenskasom vore
utgångspunkter. börMan inte gå med på överstatliga regler medförsom
förbättringar för kvinnor i vissa länder hur angelägna de deän är om- -
innebär försämringar för svenska kvinnor. börDet i fördraget tas en
bestämmelse uttryckligen möjliggör åtgärder för främjasom att
jämställdhet mellan kvinnor och "Aktivamän. åtgärder" och
jämställdhet mellan kvinnor och män" i dag ingaär EG-rättsliga
begrepp. Artikel 119 i Romfördraget lika lön bör ändras så denattom
omfattar också andra frågor i arbetslivet framför allt bör det imen
artikeln slås fast jämställdhet mellan kvinnoratt och skall främjasmän
och aktiva åtgärder tillåtna.att Jämställdhetär mellan kvinnor och män
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såvälbörverksamhet.för unionens Dettatill målocksåbör göras anges
jämställdhetsperspektiv börUnionsfördraget.i EttRomfördrageti som

fördragstext.och iverksamheti unionensintegrerasockså anges
omfatta inteutvidgas tilldiskrimineringsförbudDäremot attär ett som

problem ochfleraförknippat medockså könnationalitetbara utan
regelkombineras meddet intesitt syftemotverkariskerar att en omom

förskriven regelOcksåför jämställdhet. rättåtgärderaktiva omen
nackdelar ochförenad med fleralikabehandlingtillochkvinnor ärmän
för främjaåtgärderför aktivamed undantagkombinerasmåste attett

kvinnor ochjämställdhet mellan män.

bl.a. analyserattvå, har39: GruppenDelReflektionsgruppen p.
områden såvältill allaförstärkning och utvidgningmöjligheten avav en

deni Romfördrageti artikel 19för lika arbete llika lönprincipen som
sådanochmellan kvinnor Enjämställdhetprincipen män.allmänna om

inte enbarti fördraget ochkunnauttryckligenprincip skulle nämnas som
iförbjuds. Vissa medlemmardiskrimineringföljd att gruppenaven

omnämnandeskall innehållafördragetförespråkar attettatt av
unionen.alla iingå i all politik ochjämställdhetsaspekter skall program

införamöjlighetenockså analyseratharGruppen att enav
baraomfattar intediskriminering ochförbjudergeneralklausul somsom

flertal iockså 9.2. Ettockså bl.a. kön senationalitet avsnittutan
detaljeradförbehåll föralternativ medstödjer dessa en mergruppen

ekonomiska konsekvenser.ochbedömning rättsligaav

börRomfördragetSåväl Unionsfördragetbedömning:Kommitténs som
ochmellan kvinnorjämställdhetendet gäller män.förstärkas när

verksamhet.till mål för unionensbörJämställdhet göras
unionensdet gällerbör integrerasJärnställdhetsperspektivet när

Enligti fördragstexten.böralla områden.verksamhet på Detta anges
utvidgas tilli Romfördragetbör artikel 119kommitténs mening att

andra frågor iocksålika lön för lika arbeteomfatta inte bara utan
fastslårbestämmelseocksåarbetslivet. artikeln kanI atttas somen

förbudfrämjas. allmäntkvinnor och skall Ettjämställdhet mellan män
påpekas igrund kön kan,diskriminering på expertrapporten,mot somav

problem.innefatta antalett



SOU 1996:19 59

Reservationer

Reservation ledamoten Birgit Friggebo fpav

EUisAvsnitt 6.3 utvidgning, Medlemsstaternas inflytande.

EU:s karaktär unik kombinationär överstatlighet ochen av
mellanstatlighet. Det det rimligtgör beslutsreglerna i vissatt
utsträckning får kompromiss mellan två principer: den självklaravara en
demokratiska tanken alla EU-medborgare,att i vilket land deoavsett
bor, skall likaväga i beslutsprocessen och dettungt starka önskemålet

småäven skall ha godaatt möjligheterstater påverka.att

kommitténsI "Förhållandetexpertrapport småstat stormakt: svenskt-
identitetsbyte" analyseras hur Sverige bör sluta tänka sig självtatt

"litet" och istället försöka bli "smart". Kommittén betonarsom deatt
små överrepresentation skallstaternas bibehållas ingentingnämnermen

det också ligger ide mindreatt medlemsländernas egenintresseom att
de i fortsättningenävenstora EU-samarbetet så värdefullt deanser att
inte medgör varandra vid sidan EU, vilket skulle kunna bliupp av
följden maktbalansen förskjuts alltför kraftigt till deom nackdelstoras
efter utvidgningen. Det värdefulltär kommittén balansenatt attanser
mellan små och skall behållas istora stater utvidgad union.en

Strävan skall självfallet, i framtiden,även försöka tillgodose allaattvara
medlemsländers intressen, det blir i praktiken mycket svårt nåmen att
resultat inte möjligheterna fatta majoritetsbeslutatt ökar. inteom Det är
självklart beslut unionensatt budget sådan frågaär måsteom en som

med enhällighet.avgöras Se avsnittetäven miljöpolitik.

Ett förslag, skulle kunna alternativ till dagensett reglersom vara om
kvalificerad majoritet, beslut i ministerrådetär framöveratt skall kräva

majoritet i ministerrådetröster därtill företräderen majoritetav som en
EU:s medborgare, s.k. dubbel majoritet. Den danskaav regeringen har

fastnat för denna modell dubblaatt majoriteter bör drivas vidav
regeringskonferensen.
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unionen ochmellanKompetensfördelningen7Avsnitt
subsidiaritetmedlemsländerna;

politiskaalla: regeringar,iomhuldasSubsidiaritetsprincipen stort settav
skall fattas såbeslutstöder tankendebattöreroch enskildapartier att
föras påonödanoch inte imöjligtmedborgarnanära uppsom

dockfördrag harutformats iden EU:sunionsnivå. Så som
praktiken itillämpa ivisat sig svåraresubsidiaritetsprincipen änatt

räckviddenbegränsningförslagFolkpartietsteorin. avavom
Kommittén konstaterari det ljuset.artikel skallRomfördragets 235 ses

ochkompetenskataloginförainte villreflektionsgruppen attatt en
kontrollenochändras,artikel 3b inte börRomfördragets överatt

förinomförstärkastillämpning "bör kunnanärhetsprincipens ramen
flytandemedproblemet EU:snuvarande ordning": Jag attanser

tydlighetstringens ochmedmåste hanteras änkompetensgränser större

sa.

i viktigasitt arbeteförstärkerangelägnare EUDet är att
politiskatillförs ikompetenserfrågorgränsöverskridande än att nya
behövernödvändigtvisinteviktiga,i sigfrågor är men somsom

Jmfr avsnitt 13:1.inombeslutas EU.

säkerhetspolitikenutrikes- ochAvsnitt 11 Den gemensamma

inte skall delta iuppfattningen SverigedelarJag gemensamtettatt
dockfredsbevarande operationer.delta i Jagförsvar och vi kanatt anser

Sverigetydlighetuttryckakommittén bort strävarstörre vartatt omen
säkerhetspolitik.ochutrikes-pelarensinom den andra gemensamma

fungerande och effektivtstånd bättrefå tillAnsträngningarna ettatt
Därförtill freden.säkrare och bidrasyftar tillsamarbete Europagöraatt

defensivhittills intaregeringskonferensen inteSverige vidbör som en
utrikes- ochbidra tillhållning, aktivt EU:savvaktandeoch attutan

utformning.adekvatsäkerhetspolitik ges en

denDärför måstefreden isyfte Europa.EU:s är garanterayttersta att
överstatligsäkerhetspolitiken utvecklas iochutrikes- meragemensamma

förbättrasutrikespolitiska samordningen måsteriktning. Den avsevärt.
för de fall där vitalamajoritetsbeslut bör införashuvudregelEn om

enskilt land harberörs.säkerhetsintressen inte Ettnationella utrikes- och
utanför aktionerställa sigidagredan rätten att gemensamma som

vill deltalandet inte
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Samarbete frågorAvsnitt 12 i rättsliga och inrikes

Kommitténs majoritet vill föra delar det rättsliga samarbeteöver av som
idag regleras inom för den tredje pelaren till gemenskapsrättenramen
första pelaren. Jag instämmer i samarbetet kring asyl- ochatt t.ex.
invandringspolitik måste förbättras för den fria rörligheten föratt
människor skall kunna upprätthållas. Emellertid ambitionen alltförär

Änbegränsad endast dessa områden förs angeläget tordeöver.om mer
det det arbetet med få bukt med denatt attvara gemensamma
internationella brottsligheten sådana former detta i bokstavligattges
mening gränsöverskridande problem också fick effektiva, gemensamma
gränsöverskridande lösningar. Kampen den internationellamot
brottsligheten, i synnerhet narkotikahandeln, måste bedrivas med större
kraft insatser. Därför bör Sverige pådrivandegenom gemensamma vara
för detta samarbete till föremål för politik,göra medatt gemensam
majoritetsbeslut inom den första pelaren. Folkpartiet bejakar Europol-
samarbetet och vill brottslingar skall löpa risk gripasatt attsamma

i vilket europeiskt land de befinner sig.oavsett

Avsnitt 13:2 Miljöpolitik

Jag måste begränsas det gäller hanteringenvetorättenatt näranser av
gränsöverskridande miljöproblem. främstaDet exemplet på sådana
frågor ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Sverige bordeär verka för

det till miljöbestämmelserna i artikel förs130s ändringatt gören som
det möjligt med kvalificerad majoritet införa avgifter föratt att
motverka gränsöverskridande miljöproblem.

Sverige bör således vid regeringskonferensen föreslå minimiavgifteratt
på gränsöverskridande miljöföroreningar skall kunna införas efter
majoritetsbeslut. Koldioxid försurande och gödande utsläpp till luftsamt
och bör ingå.vatten
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Reservation ledamöterna Siv Holma ochv Marianneav
Samuelsson mp

framtidaDet EU

finns två huvudlinjer för stärkaDet den demokratiska legitimitetenatt
i federalaEU-systemet. Den den förentaEuropasär vägen mot ettena

andraDen stärka de nationella parlamentensvägen ärstater. att
inflytande i beslutsprocessen. Om regeringskonferensens resultat innebär
förändringar ökad överstatlighet och federalism förordar vimot en
folkomröstning.

de viktigaste framtidsfrågornaEn i denEU ekonomiskaär monetäraav
unionen, EMU. Vi regeringen inför regeringskonferensen skaattanser
verka för till ordentligEMU diskussion. Förutsättningarnaatt tas upp en
för den sysselsättningsunion regeringen förespråkar kan inte isolerassom
från konvergenskriterier.EMU-processens Konvergenskriterierna bör
därför också behandlas vid regeringskonferensen i samband med
sysselsättningsfrågorna. Vi EMU-projektet ska ochomprövasattanser
lyftas Romfördraget. Om så inte sker behövs det fördragsfäst rättur en
för medlemsstater stå utanför EMU. sådant undantag skulleEttatt
innebära fortsatt möjlighet tillämpa nationell lagstiftning detatt

området och öka för nationella ekonomisk-politiskamonetära utrymmet
avvägningar. Vi förordar folkomröstning inför svenskt beslutetten om
eventuell anslutning till tredjeEMU:s dvs.steg en gemensam
centralbank och valuta.en gemensam

EU:s utvidgning

på6.1 Allmänna aspekter östutvidgningen

Det ansökarländernas folk ska ha avgörandetär de ska blisom om
medlem i EU eller inte. Vi vilket beslutatt oavsettanser som
ansökarländerna till slut så bör Sverige verka för handelsbarriärertar att

stegvis avvecklas. får inte skapasDetöst mellan demot yttreen ny mur
medlemsländerna och länderna i det f.d. Sovjetunionen.nya

Samarbetsavtalen med dessa länder måste utvecklas parallellt med
utvidgningen. EU:s jordbrukspolitik liksom medEMU, dess inbyggda
konvergenskrav, försvårar utvidgningen mellanstatligtEttavsevärt.
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samarbete skulle sannolikt ändamålsenligt för bredarevara mer en
alleuropeisk samverkan EU:s orealistiska unionsplaner.än Vi inteser
heller Europeisk union förutsättning för fred, frihet och stabiliteten som
i Europa. Bra samarbete mellan folk och länder kan och måste ske utan
krav medlemskap.

6.3 Medlemsstaternas inflytande

Det inte entydigt klarlagtär överstatlighet gemenskapsstatlighetatt
med majoritetsbeslut föredra för befolkningsmässigtär att små stater,

Sverige. De små någotär överrepresenterade istaternasom
ministerrådet vad gäller antal och de kan därför tillsammansröster med

Åstormakter tvinga stormakt till eftergifter.ett andra sidan harpar en
litenäven besluten måstevetorätt medstat enighet. Med flertasen om

majoritetsbeslut blir det sannolikt vanligt små bliratt statermer
nedröstade. Stora också bidragsgivareär ochstater har godastora
möjligheter påtryckningar förhindra beslutatt gåttatt ettgenom som
dem i praktiken blir giltigt i hemlandet.emot l många frågor har inte
små intressen.stater gemensamma

7. Kompetensfördelningen mellan unionen och medlemsländerna;
subsidiaritet

Vi artikel 235 i Romfördraget skaatt avskaffas. Enligt dennaanser
artikel kan rådet enhälligt, kommissionens förslag och efter EU-
parlamentets hörande, besluta EU befogenheteratt inte harge nya som
fördragstäckning. Resonemangen subsidiaritet bör i fördragenom

klara beskrivningarersättas vilka områden ska behandlas påav av som
EU-nivå och vilka tillhör medlemsstatens kompetens;som en
kompetenskatalog.

8.2 Europaparlamentet och nationella parlament

Vi förenklade beslutsprocedureraccepterar där EU-parlamentet är
inblandat under förutsättning det inte leder till detatt nationellaatt
parlamentets makt minskas. Det mycket tveksamtär att ge
Europaparlamentet makt medbeslutandet tillgöraattmer genom norm
och därmed det Detta parlamentvetorätt. har alltför problemge stora
med högst varierande ledamotsnärvaro vid voteringar, bristande ordning
och översättningar beslutsunderlag.av
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nationella parlamentens möjligheter makt ochDe återgeerövraatt
ordet i politiken kan underlättas förändringar iväljarna sista genom

traktaten. nationella parlamenten ska initiativrätt iDe ges
lagstiftningsfrågor och kommissionet får endast lägga fram förslag när

majoritet länderna begär det.en av

9.2 Mänskliga rättigheter

Diskriminerande medborgarlagar oförenligt med EU-medlemskap.är

10. Utträde och uteslutning

artikel 240 i Romfördraget och i Maastrichtfördragets artikel QI sägs
medlemskapet gäller för obegränsad Vi förordartid. tillrättenatt att

i traktatutträde regleras alla på så land ska kunna lämna EUsätt att ett
helhet eller visst fördragsfäst samarbetsområde exempelvisettsom -

eller få varaktiga undantag förEuratom delar samarbetet t.ex.av om-
valuta eller militärt samarbete.gemensam

ll. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Kommitténs beskrivning hur vitalt intresse för medlemsland skaettav
definieras motiverar inte föreslagen öppning för modifieraden
enhällighetsprincip i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Om nu
medlemslandet självt ska få fråga vitaltavgöra ärom en av
säkerhetsintresse för landet finnsså redan denna möjlighet i gällande
fördrag. Maastrichtfördraget finns möjlighetenI enigtatt ettgenom
beslut i ministerrådet låta aktion med kvalificeradavgörasen gemensam
majoritet. möjlighet har i vissDenna mån under kortareprövats men en
tid. först på allvar och under längre tidUtan det nuvarandeprövaatt en
fördraget finns det ingen anledning i utrikes- ochvetorättenatt ge upp
säkerhetspolitiken. Vad beträffar kommitténs ska hanteraEUattsyn
krisartade händelser i unionens omvärld detta uppgiftanser vara en
för och OSSE.FN

inrikesfrågor12. Samarbete i rättsliga och

Samarbete i rättsliga och inrikesfrågor ska också fortsättningsvis ske
mellanstatlig grund. nationellaDe parlamentens insyn i och kontroll av
tredje pelarsamarbetet måste stärkas. En och human asyl-generös syn
och invandringspolitik kan komma stå i konflikt med samarbetaatt att

Överstatlighetöverstatlig bas. gemenskapsarbete det här området
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kan leda tiil försämringar flyktingmottagandet både i Sverige och iav
hela EU. Dessutom minskar det Sveriges självständiga beslutanderätt i
principiella frågor och Överstatligheteni enskilda flyktingärenden. kan
utnyttjas för hänvisa till EU ochatt genomföra försämring utan atten
riskera bli för kritik.att utsatt

Sverige ska verka för medlemsländernaatt fortsatt till inrerättges
gränskontroll narkotika,av vapen m.m.

13.1 Allmänt

Vi utökad möjlighet tillatt majoritetsbeslutanser i den förstaen pelaren
inte braär för det fortsattaväg samarbetet. Vi föredraren nuvarandeatt
former kvarstår med undantag för miljöfrågor där vi förespråkar
minimikrav så medlemsländernaatt kan ha hårdare regler. Det torde
dessutom svårsmält för del befolkningenvara stor EUen attav ge mera
maktbefogenheter.

13.2 Miljö

Miljöpolitiken i EU måste skärpas. Artikel lOOa ofta felaktigt kallad
"miljögarantin", hittills aldrig kunnat användas förstärkssom så denatt
blir verklig harätt nationellt hårdareatt krav.en Den ska omfatta rätten

skärpa krav, inte baraatt behålla befintliga. Den ska omfatta miljö,
konsumentskydd, hälsa och säkerhet. Bevisföringen ska omvänd.vara
Den jordbrukspolitiken måstegemensamma i riktningstyras mot
ekologiskt hållbart jordbruk. Regionalpolitiska stöd bör endast utgå till
miljövänliga projekt.
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ochLennmarker mGöranledamöternaReservation av

mTolgforsSten

europeiskafastslås§2Romfördragetsgrundlag attRedan i EU:s
sysselsättning ...".i fråganivåhögfrämjaskall "...unionen omen

arbetslöshet ifrämja lågförflera årsedanhar attEU ett program
konkurrenskraft"Tillväxt,EU-kommissionensmedlemsländerna. rapport

halveras.skulle kunnaarbetslöshetenambitionenhadearbete"och att
Europeiska Råd,flerasedan följtsharslutsatserKommissionens upp av

det isärskilt Essen.

politikekonomisksundförmedlemsländernaviktigaDet är att en
jobb.flergrunden förläggerEssen-punkterna. Detfembaserad de

centralaemellertid flerapåharregeringensocialdemokratiskaDen
rekommendationer.brutit Essen-programmetsaktivtpunkter mot

krävsfördragenimålsättningarellerdeklarationerflerinteDet är som
arbetslösheten.fåför att ner

sysselsättningsunion,europeiskskapandetharRegeringen angett av en
arbetslöshetenmålsättningarbeståendehuvudsakligen att omnyaav

regeringskonferensen.införprioritetfördraget,föras tillskulle ensom

det justprioritet, harfrågansuttalandenupprepaderegeringensTrots om
för 96-möjligt EUvaritvarkensysselsättningsunionengällervad

forskarefinnautredningsuppdrag ellerpreciserakommittén attettatt
har inteRegeringenutredningsuppgiften.sigbereddavarit att ta ansom
Endastsysselsättningsunionen.underlagsakligtlämnaförmått ettatt om

sysselsättningsunionen.käntunder höstentresidors PMett omvar

uppdragsittfullgörafullt kunnatdärmed intehar96-kommitténEU ut
intefrågan harviktigastesjälvregeringenenligtfrån regeringen. Den

kommitténsbelysaskunnat experter.av

för EMU-inomutredasiställetmåsteSysselsättningsunionen ramennu
efterlångtkommer attinnebärutredningen. Det rapportenatt

diskussionmeningsfullförTideninleds iregeringskonferensen mars.
försvunnit.sysselsättningsunionen hardebattoch om
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Många människors kränks Ävenrätt på grund fördomar. rättenav om
till likabehandling hanteras i medlemsländernas lagstiftning, detär
viktigt principenatt icke-diskriminering kön försom ip.g.a.
EU:s fördrag.

Artikel 119 slår fast lika lön för lika arbete för kvinnor och män.
Artikeln gäller också andra förmåner arbetstagare direkt ellersom
indirekt får arbetsgivaren följd anställningen.av Densom alltsåärav
vidare till sitt innehåll övriga kommitténsän skrivning vid handen.ger

Till grund för bedömning vid tjänstetillsättningar skall ligga personlig
kompetens, individuell lämplighet och Förutsättningar för arbetet.

Kvotering innebär vissa enskilda individeratt försteg, samtidigtges som
andra individers rättigheter inskränks. Principen icke-diskrimineringom
kan därmed komma åsidosättas.att Positiv särbehandling frågaär fören
medlemsländernas nationella beslut och måste den förekommerom varaförenlig med gemenskapsrätten.
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cNilssonHelenariksdagsledamotenReservation av

SubsidiaritetsprincipenangåendeReservation

beträffandeskettutvecklingpositivadenCenterpartiet att somanser
regeringskonferensen.vidtydligt stödbörsubsidiaritetsprincipen ettges

fördragsändringarförverkaregeringskonferensenvidbörSverige som
fullständigtillinitiativochsubsidiaritetsprincipenstärker ta en

förgemenskapslagstiftningen prövaoch attfördragEU:sgenomgång av
subsidiaritetsprincipen.tillämpningkonsekventde motsvarar avenom

innebärförfarandedvs.genomföras,börclause etts.k.En somsunset
innebördmedbeslutgälla krävsskalllagför ettatt sammaattatt en

fattas nytt.

skallkompetenskatalog överupprättasvidareCenterpartiet att enanser
medlemsstaternaunionen,för samtkompetensområdenlämpliga

artikel 3bmedkombinerasbör attlokala Dennaochregionala organ.
integemenskapendär ärområdenPå delyda:tillförändras ensamatt

subsidiaritetsprincipenmedöverensstämmelseiskall denbehörig agera
iåtgärden inteplaneradeför denmålenmånoch i denendast somom

deellermedlemsstaternauppnåskanutsträckningtillräcklig avav
grund dendärförochmyndigheternalokalaellerregionala av

uppnåskanbättreverkningar,elleromfattningåtgärdensplanerade
gemenskapsnivå.

endastbehållas,kanalltartikel 235bedömerCenterpartiet trotsatt men
Vidsamtycke.Europaparlamentetsmedochsistatillämpas utvägsom

varförmotiveringtydligskall krävasartikel 235tillämpning enav
vidbehållasskallenhällighetpåEU-nivå. Kravetbehövsåtgärder

artikel 235.tillhänvisningmedbesluteventuella

utträdesparagrafangåendeReservation

skerförändringargenomgripandedebakgrundMot avsomav
kontrollerathurfördragen reglerasiböri ettsamarbetsstrukturen Europa

grundläggandedeEftersomtill.skallEU-samarbetetutträde ur
SverigeCenterpartietutträdefråganreglerar attintefördragen anserom

regeringskonferensen.vidfrågaskall driva denna
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Reservation angående miljöpolitiken inom EU

Centerpartiet har länge krävt ökade möjligheter till majoritetsbeslut
miljöområdet. EU-samarbetet miljöområdet skall koncentreras att
åstadkomma höga miniminormer i syfte främja hållbar utveckling,att

införasamt att ekonomiska styrmedel mil jöskatter,gemensamma som
kretsloppsnormer, skatteväxling Centerpartietetc. beslutatt attanser om
införa ekonomiska styrmedel bör fattasgemensamma med kvalificerad
majoritet. Sverige bör vid regeringskonferensen driva kravet påatt
enhällighet för beslut miljöskatter, artikel 130s avskaffas.om
Gemenskapens oförmåga med nuvarande beslutsprocedureratt ienas
frågan koldioxidskatt avslöjar problemenom en gemensam med dagens
konstruktion.
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kdsOdellriksdagsledamoten MatsReservation av

EuropaparlamentetbeträffandeReservation

begränsningmotarbetaaktivtSverige börKristdemokraterna att enanser
ledamöter hartak 700EttEuropaparlamentet.iantalet ledamöterav

SverigelandAttsammanhang gräns.flera övre etti nämnts somensom
tioskulle kommaframtiden barai representerasatt caav

otillfredsställande.Europaparlamentetiparlamentariker är
mindredeutformningha sådanmåste ävenEuropaparlamentet atten

avspeglas i parlamentet.landskappolitiskaländernas

rättighetermänskligabeträffandeReservation

finns breddettillfredsställelsemedKristdemokraterna attstornoterar en
inledas medskallEU-fördragenpåbakom kravetpolitisk enighet att en

rättigheter.fri- ochmänskligagrundläggandeförteckningkomplett över
bordefördragenemellertid ävenKristdemokraterna attanser

åtgärdsistnämndadödsstraff. Dennaförbudmedkompletteras motett
förestående utvidgningendenanledningvärde medskulle ha ett stort av

länderna.centraleuropeiskaochbaltiskade öst-samtmot

frågorinrikesochrättsligabeträffandeReservation

måsteregeringskonferensenSverige underKristdemokraterna attanser
friadeneffekternanegativademed kompenseraarbetaaktivt att av

tredjedendelarblandförutsätterrörligheten. Detta annat att stora av
medbeslut fattasflerochgemenskapspelarenöverförs tillpelaren att

få ökadeEuropolbörsammanhangdettakvalificerad majoritet. l
allvarligbäringharområdeninombefogenheter att somagera

behövsockså detKristdemokraternakriminalitet.internationell attanser
möjliggöreuropeisk lagramlagstiftning för brotteuropeisk mot somen

medlemsländer.samtligabrott istraff för likaenhetligatydliga och

miljöfrågorbeträffandeReservation

för viktigaarbetasärskiltregeringskonferensen måsteunderSverige tre
omvändmedmiljögaranti l00a 4stärkt arthälsomål: 1 Enmiljö- och

förbjudavilldet landbevisbördanliggerbevisförening. Idag ensom
miljönSkatteväxling förmiljögarantin. 2åberopandemedviss avvara
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och jobben. Beslut minimiavgifter miljöskadliga utsläpp,om
exempelvis för fattaskoldioxid, bör kunna med kvalificerad majoritet.
3 Ett energifördrag.nytt EU:s energipolitik skall främja
energieffektivisering, förnybara energislag, skyddaatt naturresurser samt

målmedvetet minskaatt dagens beroende icke förnybara energislag.av
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Kommittédirektiv
W984

Utredning inför 96 års regeringskonferens Dir.
med EU:s medlemsstater för översyn 1995: l 5av.
Fördraget Europeiska unionen.om

Beslut vid regeringssammanträde den 9 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

En parlamentarisk kommitté tillsätts med uppdrag att

låta utredningargöra viktigare sakfrågor kanom- som
komma behandlas vid 1996 årsatt regeringskonferens,

stimulera den offentliga debatten kring-
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare förge
olika åsiktsriktningar utrymme föratt sinaargumentera
uppfattningar.

års1996 regeringskonferens för översyn Maastricht-av
fördraget

Enligt artikel N i fördraget Europeiska unionenom
Maastricht-fördraget skall konferens företrädare fören av
medlemsstaternas regeringar sammankallas år 1996 för att
undersöka vilka bestämmelser i fördraget skall reviderassom
för uppfylla de mål föratt unionen i fördragetsom anges
artiklarna A och B. Det sig såledesrör översynom en av
unionsfördraget med utgångspunkt i utvärdering huren av
samarbetet har fungerat sedan fördraget trädde i kraft den l
november 1993. Konferensen skall ställning till fråganta om
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behövaskanfördragettilli eller tilläggvilka ändringar som
uppnås.skall kunnaför samarbetetför målsättningarnaatt

enhälligt.beslutasmåsteFördragsändringar

med medlemsstater,utvidgatsnyligenharUnionen tre nya
Österrike. vidrådet enadesEuropeiskaochSverigeFinland,

förberedaijuni 1993Köpenhamnisitt attmöte enom
ochCentral-iassocieradedemedutvidgning stater

Östeuropa Dettaunionen.bli medlemmarönskar avsom
deförändringarvissakrävakommer gemensammaatt av

samarbetetförbeslutsproceduremainstitutionerna attsamt av
väsentligtmedfungeraskall kunnaunionen äveninom en

uppgift förviktigEnmedlemsstater.vidgad krets av
utvidgningsäkerställablir därför nästakonferensen attatt av

förstärktoch helstbibehållenmedskekanunionen en
samarbetet.ieffektivitet

förberedelserSveriges

infördebattenochanalysenförGrundläggande
konferensenvidSverigehurregeringskonferensen bör vara

vårtförställtsmålfrämja deskall kunnabäst uppsom
deltagande i EU.

analyserargrundligtdelsSverigevikt vi iDet attär storav
konferensen,vidstå ikommerfrågor centrumde attsom

ochförväntningardediskussionfördels öppen omen
vadliksomEU-samarbetetavseendeharviambitioner som

måstesamarbete. En strävanutanför dettaliggabörsom
stånd kringtillkommadebatt kanoffentligbred,att envara

frågor.dessa

regeringensoch iregeringsdeklarationenframhölls iSom
rskrl994/95:FiU05,1994/95:40,proposition prop.

imedlemskapSverigesbudgeteffekter1994/95:67 avom
verkaskalli EUSverigeambitionregeringensdet attEU, är

för:
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ökad öppenhet och insyn fastare parlamentarisk ochsamt en
folklig förankring unionsarbetet,av

allomfattande freds- och säkerhetsordning i Europa,en

union präglad öppenhet omvärlden,en motav

aktiv politik för tillväxt och arbetslöshet ien ny, mot
Europa,

nätverk för information och kommunikationgemensamma
effektiva och miljövänligasamt transportsystem,

europeisk konsumentpolitik,en gemensam

och ambitiös miljöpolitik i det europeiskaen gemensam
samarbetet,

stärka löntagarnasatt ställning på arbetsmarknaden,

jämställdhet mellan kvinnor och män,

återhållsam budgetpolitik vad gäller gemenskapsbudgetenen
och övriga finansiella instrument,

allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken,en
där besluten fattas så medborgarnanära möjligt.som

Det dessa målär bör stå i förcentrumsom
uppmärksamheten. Eventuella behov institutionella ochav
andra förändringar i samarbetet bör dennaövervägas mot
bakgrund. En utgångspunkt inför regeringskonferensen bör
för svensk del eventuella ändringar i unionsfördragetattvara
måste leda till såväl de nuvarandeatt övergripande målen för
EU-samarbetet de svenska målen lättare kan uppnås ochsom

samarbetet inomatt unionen bättre kan demotsvara
förväntningar och krav finns hos medborgarna. Vidaresom
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utgångspunkt fördel givensvenskbör för en
utvidgningenframtidadenregeringskonferensen attvara

Östeuropa liksomochi Central-associerademed de staterna
underlättas.ländernamed de baltiska

demedvetenhetökadoffentlig debatt ochbehövsDet om
stårsamarbeteteuropeiskaframtidsfrågor för detviktiga som

tillfälleKonferensenkonferensen.förgrunden för utgöri ett
i fokusställsviddi hela desssamarbeteteuropeiskadå det

debatten.för den allmänna

sådaninforutgångspunkterandrahar delvisSverigeI en
andra EU-flertaletvi inte,debatt eftersom som

och beslutendiskussionendeltagit imedlemsländer, om
Å införnyligenharsidanandraMaastricht-fördraget.

debattoffentligomfattandehaftfolkomröstningen omen
självklarmåstehelhet. Deti dessEU-samarbetet vara en

uppstod i flera EU-situationdenundvikasträvan att som
allmänhetendåMaastricht-fördraget,medsambandländer i

frågorkomplexaochinför mycketställdesplötsligt stora
tidden kortabegripligafulltinte kunde göras somsom

beslut.föreförfogandestod till
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En uppgifterna för regeringskonferensen blirav överatt se
samarbetet inom den utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitiken besluta eventuellasamt att om
institutionella förändringar detta samarbete i syfte attav
säkerställa det kan fungera så effektivtatt möjligt.som
Sverige kommer verka för starkt och effektivtatt utrikes-ett
och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU i former och på

inte ifrågasättersätt vårett militära alliansfrihet.som

Kommitténs uppdrag

Kommitténs huvuduppgift låta utredaär viktigaattena
sakfrågor kan komma behandlas vid konferensen.attsom
Kommittén bör särskilt belysa hur Sverige inom förramen
regeringskonferensen skall kunna främja utvecklingen inom
sakområden Sverige prioriterar i EU-samarbetet. Härvidsom

det intresseär få belyst i vilken utsträckningattav som
givna mål enskilda sakområden skulle kunna främjas
inom för regeringskonferensen.ramen

En analys bör med utgångspunktgöras i de prioriteringar för
EU-samarbetet regeringen har angivit.som

Vidare skall kommittén skaffa infonnation förberedelserom
och debatt pågår i andra EU-medlemsländer, identifierasom
andra viktiga frågor kommer behandlas vidattsom
konferensen och analyseranärmare dessa utifrån svenska
intressen. Bland frågor redan kända och skallärsom nu som
analyseras kan nämnas:

konsekvenser den genomförda utvidgningen förav nu-
beslutsfonner, EU-institutionernas ställning och balansen
mellan och små medlemsländer,stora
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institutioneranpassningar EUzsnödvändigaellermöjliga av-
framtidaförbanaförbeslutsformeroch vägatt en

Östeuropa och de baltiskaochtill Central-utvidgning
länderna,

maktbalanseninstitutionellai denförändringareventuella-
Europaparlamentet,ochministerrådetkommissionen,mellan

EU-samarbetet.roll ioch desssubsidiaritetsprincipen-

avvägningen mellanbelystsärskilt intresseDet attär av
behovandra sidanoch åsamarbetemellanstalligtsidanå ena

unionssamarbetet.beslutsfonner isamordnadeav mer

grundligtskalllåterkommittén görautredningarDe som
intressensvenskade göraktuella frågor ochdebelysa som

uppgiftha tillemellertid inteskallKommitténgällande.sig
vidståndpunktertill svenskafram förslagläggaatt

regeringskonferensen. i samrådregeringensDet attär ansvar
inforståndpunkterSverigesfastriksdagen läggamed

däroförhindraddockskallKommitténkonferensen. att,vara
enskildaibedömningarsådanalämpligt,den finner göra
svenskaberedningenvidvärdekansakfrågor avvara avsom

forhandlingspositioner.

föraktiviteteranordnahuvuduppgiftandraKommitténs är att
regeringskonferensensdebattoffentligstimuleraatt om

aktiviteter kanlämpligaExempelhuvudfrågor. vara
ochutfrågningarseminarier,paneldebatter, experterav

vinnlägga sigsärskiltskallKommitténopinionsbildare. om
kommer tilluppfattningarnegativapositiva ochbådeatt

Särskildalandet.iförsdebattenochuttryck runtatt om
ocksåförfogandekommitténstillställasmedel kommer att

uppgifter.for dessa

bredundergruppertillsättaKommittén kan engenomsom
fångatillkan bidrasammansättningvarierad attoch upp



SOU 1996:19 Bilaga 79

7

debatten i olika delar det svenska samhället. Kommitténav
kan också anlita i syfte på allsidigtexperter att ett sätt
belysa viktiga sakfrågor.

Kommittén skall genomföra sitt uppdrag huvudsakligen
under år 1995. En förlängning uppdraget år 1996av
kan inte uteslutas får bli beroende hurmen av
förberedelserna för regeringskonferensen fortskrider.

En redovisning uppdraget i form samlat betänkandeettav av
med tankeär på uppdragets inte ändamålsenlig.natur

Kommittén skall i stället fortlöpande irapporteravge
enskilda i den taktämnen och i den utsträckning som
kommittén finner lämpligt.

Övrigt

Kommittén skall beakta direktiven till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentligapröva åtagandenatt dir.
1994:23, direktiven redovisa jämställdhetspolitiskaatt
konsekvenser dir. 1994:124 direktivensamt om
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Utrikesdepartementet
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