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Förord

Enligt Maastrichtfördraget ska EU-ländema under 1996 sammankalla
konferens med företrädare för medlemsländemasen regeringar.

Konferensen ska undersöka vilka bestämmelser i fördraget som
behöver ändras för de mål står angivnaatt där ska kunnasom
uppfyllas. härDen fördragetöversynen ska medäga sikte påav rum

EU ska utvidgas med antal länderatt vill bliett medlemmar,som
Östeuropa.främst i Central- och

Den parlamentariska EU 96-kommittén har tillsatts regeringen förav
arbeta med två huvuduppgifter:att dels låta utredningargöra om

viktigare sakfrågor kan komma behandlas underattsom
regeringskonferensen, dels stimulera den offentliga debatten kring
konferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsikter tillfällege

för sina uppfattningar.att argumentera

Inom för den arbetsuppgiften kommitténramen senare arrangerar
seminarier och hearingar skriftserie medsamt informationutger en
och bakgrundsanalyser olika frågor inför regeringskonferensen.av
Följande övriga skrifter har getts ut:

"EU:s regeringskonferens lägesrapport"en- -
"Röster EU:s regeringskonferens hearing medom- -organisationsföreträdare, debattörer och forskare" SOU 1995:77

"EU regeringskonferensen 1996 institutionemas ochom rapporter- -
synpunkter i övriga medlemsländer" SOU 1995:80

"EU-kandidater 12 länder kan bli EU:s medlemmar" SOUsom nya- -
1995:83

"Ett utvidgat EU möjligheter och problem. Sammanfattning- - av en
hearing i augusti 1995" SOU 1995:101

"Medborgamas frihetEU och säkerhet Frågor unionens tredje- om-
pelare inför regeringskonferensen 1996" SOU 1995:102

"Omvärld, säkerhet, försvar. Frågor EU:s andra pelare införom-
regeringskonferensen 1996" SOU 1995:111

"Sverige i EU makt öppenhet, kontroll. Sammanfattning ett- av-
seminarium i september 1995" SOU 1995:130

"Vem bestämmer vad EU:s interna spelregler inför-
regeringskonferensen 1996" SOU 1996:4

"Politikområden under lupp. Frågor EU:s första pelare införom-
regeringskonferensen 1996" SOU 1996:5.
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Inledning

På Europeiska rådets i Madrid i decemberEU:smöte toppmöte- -
unionens regeringskonferensbestämdes länge emotsedda ska1995 att

inledas i Turin i Italien den Italien29 1996 EU:särmars
halvåret Exakt hur länge konferensenordförandeland första 1996.

ingen i dag, de flesta bedömarekommer tror att ettatt vetvara men
föreliggerfärdigt resultat 1997.senast sommaren

Positioner dröjer

institutioner,förberedande arbete gjorts i EU:sdetDet mesta somav
medlemsländer börjar bli klart. EmellertidSverige och i andrai nu

medlemsländerna harsannolikt till 1996 innandröjer det sommaren
inleda konkretaolika områden, så de kanpositionerutarbetat att

förhandlingar.

sammanfattning läget drygskriften kortfattadden härI görs av enen
till deldrar i gång. Häftetmånad innan konferensen är stor en

"EU:sversion 96-kommitténs lägesrapportuppdaterad EUav
frånregeringskonferens" maj 1995.

Svåröverskådlig process

Utgångspunkten Maastrichtfördragetsbakgrund.Inledningsvis ärenges
Skriftengrunden för konferensen.och den rättsligabestämmelser

inslagen i denåterge de tongivandedärefterförsöker mest
års regeringskonferens.införsvåröverskådliga politiska 1996processen

sinsemellani enskilda medlemsländernaGenomgångarna läget de ärav
befinner sigolika Ländernaupplagda ochdelvis olika tar teman.upp

förslag.situationer i fråga debatt ochockså i mycket olika om

fullständig.inte anspråk påSammanställningen gör att vara
faktaunderlag kansketillhandahållavaritMålsättningen har ettatt en-

framtidsfrågor.fördjupning igrund för vidare EU:s



Den rättsliga grunden

Förd ragen

fundamentEU:s de grundläggandeär fördragen, d.v.s. fördragen om:
Europeiska kol- och stålgemenskapen,-
Europeiska gemenskapen Romfördraget,-
Europeiska atomenergigemenskapen Euratomfördraget och-
Europeiska unionen Maastrichtfördraget.-

En mängd tillägg och ändringar har gjorts i fördragen EG/EU harnär
utvidgats med medlemsländer de s.k. anslutningsfördragen.nya
Institutionema rådet och kommissionen sammanfördes det s.k.genom
fusionsfördraget 1965. Dessutom finns ytterligare några viktiga
fördragsändringar. Fördragen med alla tillägg och ändringar kallas
EU:s primärrätt.

Strukturen på dessa grundläggande fördrag alltså lapptäckeär ett av
förändringar och tillägg och kan sig svårbegriplig för den oinvigde.te

Enhetsakten och Maastrichtfördraget

Två gånger har medlemsländema gjort fördragen.större översynen av
Den första hade sitt i EG-kommissionens "vitbokursprung om
upprättandet den inre marknaden". Efter två regeringskonferenserav
i mitten 1980-talet kunde Enhetsakten träda i krañ 1987.av

Enhetsakten innehåller dels tillägg och ändringar till de förstatre
Fördragen i uppräkningen dels kapitelett separatovan, om
utrikespolitiskt samarbete Europeiska politiska samarbetet, EPS. En
viktig förändring möjligheten fatta beslut med kvalificeradatt attvar
majoritet blev Enstörre. Europaparlamentet fick utökadeattannan var
befogenheter.

andraDen ägdeöversynen bakgrund demot storarum av
Öst-omvälvningama i och Centraleuropa och Tysklands återfdrening.

dåvarandeDet beslutadeEG två regeringskonferenser skulleatt
utarbeta fördragsändringar ekonomisk och union ochmonetärom en

politisk union. Resultatet blev fördraget Europeiska unionen,en om
eller Maastrichtfördraget. När det trädde i kraft 1993 utvidgades EG
till EU.



till deändringartillägg ochinnehåller inte baraMaastrichtfördraget tre
itvå "pelare" EU-ocksåskapargrundfördragen,första utan nya

ioch samarbetesäkerhetspolitikochutrikes-samarbetet: gemensam
frågor.och inrikesrättsliga

EG-samarbetet,"gamla"för detinomnyhetenDen största somramen
ekonomisk ochplanernapelare,förstakallas EU:softa envarnu

bl.a.Maastrichtfördragetinfördesunion. Dessutommonetär genom
Samarbetsområdenochunionsmedborgarskapbestämmelser nyaom

alleuropeiskakonsumentskydd,folkhälsa,kultur,utbildning,som
industripolitik.ochkommunikationsnätochtransport-

avdelningarSju

unionen,EuropeiskahelhetenMaasjtrichtfördraget upprättar men
del Fördragetunionsbygge.dettasamtidigt EGbibehåller avsom en

lättaresvåröverskådlighet. Försinkritik förhel del attfåtthar en
sjuMaastrichtfördragetskortska häruppbyggnadförstå EU:s

avdelningar presenteras.

grundandetbestämmelsermedinledsFördragets avomgemensamma
alltskapafas iunion atteuropeisk utgör enprocessenen nysomen

Unionen skafolken.europeiskademellansammanslutningfastare
samarbetsformeroch degemenskapemapågrundas de somtre nya

kallas EU.helhetdennapelaren. Dettaoch tredje ärandrainförs som

till deändringarochtillägginnehåller treoch IVAvdelning IIlII,
och Kol-till EG, EuratomdöpsEEG somgrundfördragen omom

betecknas förstabrukargemenskaperstålgemenskapen. Dessaoch tre
beslutsfattandetöverstatligadetåterfinnsEG-pelaren. Härellerpelaren
EG-rätten.rättsreglerbindandeochmajoritetkvalificerademed

ochsamarbetet-säkerhetspolitiskaochutrikes-pelare detandraEU:s -
frågorinrikesoch ärrättsligaisamarbetettredje pelaren --

två pelaredessa ärinomSamarbetetoch VI.avdelningarna V
enhällighet.medfattasmellanstatligt; besluten

reglerinnehåller äravdelning,sista VII,Fördragets gemensammasom
avdelningar.allaför

försvårarProtokoll

ytterligareförklaringarochprotokollradhörfördragetTill somen
exempelvishittarochprotokoll 1211överblicken.försvårar I man



Danmarks och Storbritanniens möjlighet till frånundantag tredje fasen
i dennaEMU. I möjlighet till undantag finns embryo till EUett ett
olika hastigheter".

Orsaken till fördragets något splittrade struktur medlemsländernaär att
har olika uppfattning vilken EU-integrationen skaväg ta.om

Artikel N: regeringskonferens ska sammankallas 1996

Maastrichtfördraget också hurI ska till forväga attanges man
ändra i grundfördrag.EU:s

förslag ändringar från såvälEtt kan komma medlemsländemasom
regeringar kommissionen. Ministerrådet beslutar sedan med enkelsom
majoritet ändringsprocedur ska inledas. sådan procedurEnom en
innebär företrädare för medlemsländemas regeringar enhälligtatt
beslutar ändringar. eventuella ändringarna fördragen måsteDeom av
sedan godkännas varje medlemsland i enlighet med derasav
konstitutionella bestämmelser. finns dockDet vissa givna artiklar i
fördragen kan ändras enklare förfarande, nämligenettsom genom
enhälligt beslut rådet.av

MaastrichtfordragetsI artikel punkt stårN, regeringskonferensatt en
ska sammankallas 1996 för "undersöka vilka bestämmelser i dettaatt
fördrag i enlighet med målde i artiklarna ochA Bsom som anges
skall revideras".

föreskrivsAtt redan här kompromiss mellan de länderöversyn ären en
under Maastrichtförhandlingama ville gå vidare fördjupadmotsom en

integration och de länder ville mellanstatlighet.som se mer av
Kompromissen speglar svåradet förhandlingsarbetet. Beslutet att
sammankalla regeringskonferens lämplig metod skjutaatten var en
svåra tvistefrågor på framtiden.

Delvis fastställd dagordning

Översynen fördraget ska alltså ske bakgrund unionensmotav av
allmänna målsättningar. innebärDet regeringskonferensen i principatt
kan till uppgift revidera i alla frågor inom EU:satt stort sett
samarbetsområden. Målsättningsartikeln B säger att
regeringkonferensen måste analysera i vilken utsträckning "den politik
och de samarbetsformer införs detta fördrag kan behövasom genom
revideras för säkerställa effektiviteten i gemenskapens mekanismeratt
och institutioner". En delenöversyn EU-samarbetetstörre ärav av



möjlig.eller politisktdock praktisktvarken

uttryckligen fastslagnadå Någramåste överVilka områden ärses
fördraget:olika ställen i

säkerhetspolitiken,utrikes- ochden gemensamma-
försvarsfrågan,-
medbeslutandeproceduren,-

förordningarrättsakter direktiv,rangordningennorrnhierarkin av --
m.m.,

energi och turism.räddningstjänst,-

tillkommit. det s.k.hel del Idagordning hargivnadennaFörutom en
kommissionenrådet ochmellan parlamentet,interinstitutionella avtalet

rättsaktergenomförandetbudgetdisciplin ochfrågoratt avsomanges
förinomskakommittéförfarandet tas ramenupp

regeringskonferensen.

medkompletterasocksådagordningen kan kommapreliminäraDen att
med artikeli enlighet N.medlemsländernafrågorandra tar uppsom -

på toppmötenVidgat mandat

på Korfu i juniochdecember 1993i Bryssel irådetsEuropeiska möte
vårenIoannina 1994,i grekiskautrikesministramasliksom möte1994,

slogUnder dessaför konferensen. mötenockså mandatetvidgade
underbehandlasreformer skainstitutionellafastmedlemsländerna att

ochviktningensådant gränsengäller rösterkonferensen. Det avsom
ochkommissionenirådet, antalet ledamötermajoritet ikvalificeradför

ska kunnainstitutionernanödvändiga förandra åtgärder attansessom
utvidgning EU.eftereffektivtfungera även aven

reflektionsgruppenden s.k.i juni 1995Vid i Cannestoppmötet gavs
frågorantalsigkoncentrerai uppgiftkapitel 3se närmare ettatt

förväntningar. Mötetmedborgarnasskulle kunnaför unionen mötaatt
allmäntregeringskonferensentilladedecember 1995i Madrid i rentatt

genomföras i fördragenmåsteförbättringarvilkaska undersöka som
morgondagens kravochverklighettill dagensunionenför att anpassa -

arbete.reflektionsgmppensbakgrundmot av

går tillHur det

medlemslandsfrån respektiveföreträdaresamlarregeringskonferensEn
kan drapågår vilketregeringskonferensenUnder detregering. utatt -



fortskrider EU-arbetet vanligt. för konferensentiden Ramamasom-
den politiska viljan hosfolkrätten ochsätts ytterst avav

enhällighet och kräverAlla beslut fattas medmedlemsländerna.
landetsgodkännande varje medlemsland i enlighet medratifikation av

grundlagar.

förmodligen delas in i olikaRegeringskonferensen kommer1996 att
delenämnesområden. kommer också sannolikt tillDen störstaatt vara

gäller med ord textutkast till ändringar,skriftlig. Förhandlingarna andra
i grundfördragen. land sittertillägg eller bestämmelser Det somnya

rådets sekretariat kommer förmodligenordförande i rådet och att
förhandlingarna. alltnyckelpositioner samordnare Avinneha avsom

pågå och delarregeringskonferensen under 1996döma kommer attatt
två årenordförandeskap deSchemat för EU:s1997. närmaste serav

så här:ut

halvåret Italien,första 1996 -
andra halvåret Irland,1996 -

halvåret Nederländerna,första 1997 -
Luxemburg.andra halvåret 1997 -

Regelbundna möten

från konferensen hålla regelbundnaEnligt direktiv Madrid-mötet ska
utrikesministemivå.månaden påi princip gång imöten en

ochför det övergripande arbetetUtrikesministrama ansvarar
sinasannolikt regeringskonferens i samband medorganiserar sig som

ministerrådet rådet. beståendei allmänna Enmöten grupp av en
utrikesminister kommissionensföreträdare för varje medlemslands och

förbereder utrikesministennötena.ordförande

högtidligt öppnande denRegeringskonferensen inleds med 29ett mars
i italienska Turin.



Upptakten

Kritiserade förslag inledde debatten

egentliga startskottet infor regeringskonferensen avfyrades iDet
då det konservativa partiet CDU/CSU i tyskaseptember 1994. Det var

"hård denförbundsdagen pläderade för kärna" länder inom EU,aven
sig förfranske premiärministern Edouard Balladur talade EUettvarm

cirklar" och Storbritanniens premiärminister John Majori "koncentriska
båda förslagen och lanserade "Europeanmälde invändningar mot ett

å carte".

mindreCDU/CSU-förslagets tydligaste inslag idén attvar om en grupp
"hård går före i integrationenEU-länder, kärna", monetärmot enenav

påmedlemsländer, uppfyller kravenoch politisk union. Andra som
sig variabelintegration, ska kunna ansluta Begreppnära senare. som

det här förslaget.geometri i flera hastigheter framträderoch EU ur

det framtida iförslag går på dela EuropaBalladurs treut att
slags kärna. Allainnersta cirkelnkoncentriska cirklar. Den är ett som

välkomna. finns ländervill och kan delta i denna kärna Här ärär som
valuta ochintegrationen vidare medberedda föra ettatt en gemensam

icirkeln ingår alla EU-ländema välförsvar. mellerstaIgemensamt en
inre marknaden ochorganisation, byggersammansatt som en

tredje cirkeln innefattarsäkerhetspolitik.utrikes- och Dengemensam
sinautanför Med dem bör utvecklaeuropeiska EU. EUäven stater

måste,slutgilitga målet enligtpå olika områden.förbindelser Det
kategorierna.förena deBalladur, att trevara

från håll. delför hård kritik fleraFörslagen har En attutsatts menar
itysk-franska stormaktsanspråk antyds planerna.

kommer från John Major.vägande invändningen HanDen tyngst
ställethård kärna eller inre cirkel. Ivänder sig tankenmot en

på vissa områdenoch snabbare integrationförordar han öppenen
så önskar. Major till flexibelt ochde EU-ländermellan ettmanarsom

mångfacetterat samarbete.

Initiativ och idéer växlar

framtid går hand i hand med förberedelserna införDebatten EU:som
redan nämnda har otal andra förslagkonferensen. deFörutom ett
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Bland de framträdande märks utarbetadpresenterats. rapportmer en av
den f.d. franske presidenten Valéry Giscard dEstaing. Han propagerar
för "Europaområde" och "Europamakt" det förra beståendeett en av-
Romfördraget och Enhetsakten, den fördjupad integrationsenare av
med institutionell struktur liknande den återfinns i federalen stat.som

återstårDet konferensen inleds har initiativet,näratt se vem som - -
idéerna och förmågan driva sina förslag till realistiska lösningar föratt
hela EU. inledandeDen debatt här återspeglats har gällt storasom
övergripande frågor med inslag visionära drag. Två inriktningar påav
EU-samarbetet utkristalliseras. Den ledervägen mot ettena mer
integrerat därEU, överstatlighet och majoritetsbeslut två viktigaär
medel för nå målen. Viktiga inslag på denatt vägen är ett gemensamt
försvar och valuta. försiktigaDen vägenen gemensam mer
karaktäriseras traditionellt mellanstatligt samarbete med bibehållenav

för medlemsländerna.vetorätt

ll



3. Rellektionsgruppen

1994Planering inleddes

inför påbörjadesformella planeringen regeringskonferensenDen mer
staden loannina, där EU-ländemas utrikesministrari den grekiska

Vid beslutades institutionerträffades i 1994. EU:smötet attmars
kommissionen, rådet och domstolen skulle läggaparlamentet, fram

Maastrichtfördraget Samtidigt enadessin hur fungerat.rapportvar om
i bestående företrädarereflektionsgrupp, huvudsakattman avom en

utrikesministrar, borde tillsättas Europeiskaför medlemsländernas av
också vid rådets på Korfu i junirådet. Så skedde Europeiska toppmöte

1994.

inledde sitt arbete i juni underReflektionsgruppen 1995
Westendorp. SvenskSpaniens EU-minister Carlosordförandeskap av

Lund.statssekreterare Gunnarirepresentant gruppen var
lagt fram.de institutionernaUtgångsmaterial för rapportergruppen var

både kommissionen och parlamentet har förpåpekasDet kan att
inför öppnandetfram ytterligare varsinavsikt lägga rapportatt av

rådets i Madrid iVid Europeiskaregeringskonferensen. möte
sitt slutdpkument.överlämnade reflektionsgruppendecember 1995

föreslå dagordningAtt en

utarbeta idéeruppgift granska ochbemärkelsevidI attgruppensvar
junifordragsändringar. Europeiska rådet i Cannes 1995för eventuella

förprioriteringardock vissa gruppen:angav

mål instrument med deunionens principer, ochanalyseraatt nya-
ställs inför,utmaningar Europasom

säkerhetspolitiken,utrikes- ochförstärka denatt gemensamma-
inre säkerhet ochkrav i frågatillgodose dagensbättreatt om mer-

inrikes frågor,rättsliga ochallmänt om
effektivare,institutionernagöraatt-

europeiskastöd för denförstärka allmänhetensatt-
ochintegrationsprocessen

effektivt isubsidiaritetsprincipen tillämpastillatt att merse-
praktiken.
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Femtiosidig slutrapport

Reflektionsgmppens femtiosidiga slutrapport innehåller två delar: dels
policy-dokumentet "En strategi för delsEuropa", utförligtett mer
dokument de olika frågeställningarna med kommentarer. Allmäntom
kan försöksägas samla olika ståndpunkterär frånatt rapporten ett att
medlemmarna i samtidigt de olika uppfattningamagruppen, men ange

finns dock avslöja vilka medlemsländer uttrycktutan attsom som-
vad.

denI inledande delen slår fast deras uppgift inte baraatt är attgruppen
fastställa dagordning. Minst lika viktigt inleda offentligär atten en
diskussion de förändringar ska såledesDet viktigtgöras. är attom som
förankra fördragsändringar hos medborgarna, enligt visarsom gruppen
misstro unionen.gentemot

års1996 regeringskonferens bara del i föränderligär EU-process,en en
skriver Andra viktiga faktorer i det sammanhangetstörre ärgruppen.
bl.a. övergången till valuta, framtidaEU:s budget ochen gemensam
den förestående utvidgningen.nära

Konferensen bör koncentrera sig de nödvändiga förändringarnamest
och hålla begränsad dagordning,en menar gruppen.

Här följer kort sammanfattning huvudpunktema i slutrapporten.en av
Den indelad i övergripandeär tre teman:

medborgarna,-
effektiv och demokratisk union och-

relationer.externa-

Medborgarna

Unionen ingen överordnad ändåär mycket denutgörstat änmen mer
marknaden. De värderingar finns igemensamma gemensamma som

unionen bör förstärkas.

Mänskliga rättigheter. Gruppen har olika meningar hur dessa bästom
Några vill EU ansluter sig till Europakonventionengaranteras. att om

mänskliga rättigheter eller det införs rättighetskatalog i fördragenatt en
med motsvarande innehåll. Andra sådant skydd redanatt ettanser ges

de nationella regeringama.av



EU-medborgarskapetsutvidgningUnionsmedborgarskapet. En av
detta.har kunnatdiskuteratsrättigheter har utan att enas omgruppen

skyldigheter vi harrättigheter ochdemedlem iEn attansergruppen
enskildafråga för demedborgarei egenskap är staterna.enav

rättsliga och inrikeshuruvidadeladeMeningarnapelaren.Tredje är om
denNågra dettill EG-pelaren.frågor ska föras mestattöver voreanser

frågor skadennamedan andralösningen,pragmatiska typatt avanser
samarbete.mellanstatligtföremål förfortsätta vara

möjlighetunionenvill via fördragenNågra iSysselsättning. gegruppen
sådanaarbetstillfällen. Andraför skapavidta åtgärder attattatt menar

svåraförväntningarväckaskullefördragsbestämmelser attsom vore
nationellpåhuvudsakligen lösesarbetslösheteneftersomtill,leva upp

n1va.

regeringskonferensen attReflektionsgruppenMiljö. uppmanar
gruppmedlemmarNågraeffektivare.handlakanhur unionenundersöka

miljöområdet.majoritetkvalificeradbeslut medvill flerse

iÖppenhet. placeringframskjutenfråga har rapporten.Denna en
tillgängligbehöververksamhet görasenig EU:sGruppen är att merom

i fördragetföra inmetodmedborgarna. Ett ärförståelig föroch att en
rättsligDärmedtill handlingar.tillgångprincipallmän ges enom

likadock inteAlla medlemmaroffentlighetsprincip. ärgrund för en
regler räcker.befintligaidé. Flerai dennaförtjusta attanser

förenklatillåtminstonedock attAlla ansatsär överens enom
ochartiklarföråldradebortfördragen: omatt ta numrera

bestämmelserna.

användasskaprincipen rätt sättSubsidiaritetsprinczpen. För att
abstrakt ochförblirprincipendelsundvikas: utanmåste två saker att

befogenheterunionensleder tillintedels denpraktisk betydelse, attatt
principensintetyckerMajoriteten i attbegränsas. gruppen

ändras.3b, behöverartikel,huvudsakliga

uniondemokratiskochEffektiv

budgetinstitutioner, rättsakter,behandlarrubrikUnder denna gruppen
effektivareskapamåste till förFörbättringarpolitikområden.och att en

åtgärderAllareflektionsgruppen.legitimitet,union med större menar
utvidgningen.kommandetill denmåste anpassas



Europaparlamentet. majoritet tycker parlamentet högst börEn haatt
Någraledamöter i utvidgat700 EU. enhetligt valsystemett att ettanser

bör införas för val till parlamentet.

lagstiftningsprocessen bör inte parlamentet någon utökadI rätt attges
föreslå åtgärder. medverkarAntalet beslutsprocesser där parlamentet

samråd.kan begränsas till medbeslutande, samtycke ochtre:
Medbeslutandeproceduren bör förenklas.

i vill andra kammare frånIngen med ledamötergruppen se en
nationella parlament. nationella parlamenten bör dock förses medDe
all nödvändig information dessunionen och institutioner och derasom
roll respekteras fullt Unionen får inte handla "genomut.
överrumpling".

Europeiska rådet. förändringar föreslås.Inga Men attgruppen anser
Europeiska rådets roll kommer bli viktigare i framtiden.ännuatt

Ministerrådet. frågor direkt gäller de grundläggande fördragen,I som
ellerändra i dem medlemsländer, ska beslutent.ex. att att ta nya

fattas enhälligt, reflektionsgruppen. flesta tycker dockDe attanser
kvalificerad majoritet ska användas överlag gemenskapsrättsligai
frågor första Någrapelaren. gruppmedlemmar tycker skaatt man

undantag för skydda vissa känsliga intressen.göra att

gäller svåradet de frågorna för kvalificeradNär gränsenom var
majoritet ska och hur i rådet ska mellan ländernarösterna vägas
finns ingen ståndpunkt i del hävdarEn attgemensam gruppen.

Åbefolkningen i folkrika underrepresenterade. andraärstatermer
sidan finns invändningar lägga vikt vid folkmängd. Helastörremot att
integrationsprocessen vilar på principen jämlikaochsuveränaom

nuvarande tillmötesgårDet denna princip.stater. systemet

Rådets organisation och arbetsformer måste förbättras, vilket dock kan
ske fördragsändringar. nuvarandeDet medutan systemet ett
ordförandeskap växlar varje halvår bör bibehållas. Får unionensom

medlemsländer30 kan emellertid kollektivtuppemot ett
ordförandeskap, bestående fyra medlemsstater leder unionenav som
tillsammans under period månader,tolv lösning.en av vara en

ReflektionsgruppenKommissionen. heltär överens attom
kommissionen ska kvarha lägga fram förslag detensamrätten näratt
gäller lagstiftning. Brett stöd finns också för bevara kommissionensatt
övervakande och verkställande uppgifter.
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Åsiktema kommissionsledamöterantalet går isär. Somligaom mer
förfäktar principen ledamot land. Några i harom en per gruppen
betonat skulle ha svårt innebärde stödja ändring deattatt atten som
blir ledamot. Möjligheten har diskuterats deutan att storaen egen
länder två ledamöter i dag fem länder avstår frånhar densom ena.

mindreAndra tycker antal ledamöter borde genomföraatt ett
kommissionens uppgifter. Varje medlemsstat skulle då inte ha tillrätt

Fördelarna kommissionen blev oberoendeledamot. attegen vore mer
och sparades.att resurser

råder enighet domstolens ställning i olikaDomstolen. Det attom
Skilda antalet domare.bör stärkas. uppfattningar finnsavseenden om

frånfördel ha domare varje medlemsland varjemedEn är attatt en
Ämbetstidendå foreträdd. bör enligt de flestanationell rättsordning är

år.i till nioutvidgasgruppen

revisionsrättenpekar på den viktiga rollGruppenRevisionsrätten.
effektivt bedrägeri och missbrukspelar det gäller bekämpanär att av

medlemsländemasbudget. Skyldigheten förmedlen i gemenskapens
med skulle kunna tydligare.myndigheter samarbeta görasrättenatt

Samarbetsområden Reflektionsgruppenbudget,Rättsakter, nya m.m.
exakt vilkapå i fördraget införa listastöder inte tanken överatt en

behålla det nuvarandehar. Gruppen villbefogenheter unionen
unionens åtgärderden rättsliga grunden förinnebär attsystemet, som

slås fast från fall till fall.och politik

hand skaunionen inte i förstaAllmänt göraatt mer,gruppenanser
ochområden turism, energibättre.det den Nyagöra görutan som

för mellanstatligtmajoritet bästenligräddningstjänst enpassar
samarbete.

andra regler skadirektiv, förordningar ochFrågorna rättsakterhurom
övervakningen hurkommittologiförfarandet,s.k.rangordnas, det av

bidragsfusket får litetoch kampenrättsakter tillämpas ett utrymmemot
frågainte.Några förslag lämnas Ii rapporten. omgemensamma

majoritet för parlamentetbedrägeribekämpning finns det bred atten
enligt mångaBudgetfrågoma börfulltoch revisionsrätten ansvar.ges

regeringskonferensen.behandlas underi integruppen
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Externa relationer

Reflektionsgruppen lämnar frågan EU:sstort utrymme externaom
relationer. handlar unionensDe globalitet och konsekvens,om
utrikespolitiken säkerhets- försvarspolitiken.ochsamt

Politisk svaghet

måste kunna spela freds-EU och stabilitetsfrämjande roll på denen
internationella sin ekonomiska styrka fortsätter unionenTrotsscenen.

i politiska sammanhang.att vara svag

Regeringskonferensen måste hitta förse medEUsätt störreatt
utrikespolitisk handlingsförmåga. Effektiviteten brister i den

utrikes och säkerhetspolitiken GUSP. Engemensamma gemensam
enhet för analys och planering bör inrättas för förbättraatt
möjligheterna förbereda beslut inom Uppfattningar-naGUSP.att om var

sådan enhet ska placeras inomdock delade förslagEttären gruppen.
i ministerrådets generalsekretariat.är

Hur fatta beslut

Regeringskonferensen bör undersöka hur förändraskaman
beslutsstrukturema och finansieringen GUSP. finns ingenDetav
enighet bör kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet,närom man

flertalet har visat sig beredda någondiskuterarepresentanter attmen
form ändrade beslutsformer.av

Några i har föreslagit inrättar eller"herr" "fruattgruppen man en
GUSP" för så ansikteEU i utrikespolitiskasättatt ettge

måstesammanhang. Enligt blirEU:s relationer synligaexternagruppen
för unionens medborgare och för omvärlden.

Nato fortsatt garant

Gruppen regeringskonferensen kan utreda möjligheternaatt attanser
utveckla europeisk identitet på det säkerhets- och försvarspolitiskaen
området inom för de bestämmelser slagits fast iramen som
Maastrichtfördraget. sådan utveckling börEn stärka den europeiska
delen Nato.av



fortsätter den kollektiva säkerheten for sinaNato att garantera
medlemmar viktig för ioch spelar roll säkerheten Europa. Deen
länder inte medlemmar i ska dock inte hindras fattaNatoär attsom

Försvarsbeslut.egna

Olika lösningar EU-VEU

förhållandetReflektionsgruppen olika lösningar för mellan EUanger
och Västeuropeiska unionen, lösning partnerskapVEU. En är ett
mellan de båda organisationerna, där behåller sin självständighet.VEU

beslutar det gäller de s.k.En EU VEUär över närattannan
fredsskapande åtgärder, krishantering inklusivePetersbergsuppgiñema

åtgärder, evakueringsuppdrag ochmöjligheten till fredsframtvingande
humanitära insatser, alternativt dessa uppgifter skrivs in i EU:satt

i tredje lösning,fördrag. gradvis integration VEU EUEn ärav en som
förordats några irepresentanter gruppen.av



SverigeFörberedelser i

Parlamentarisk kommitté

förberedelserna för regeringskonferensen har pågått sedansvenskaDe
åtgärd 96-kommitténhösten konkret tillsättandet1994. En EUvar av

låta utredai parlamentarisk kommitté med syfte1995 attmars en-
offentligviktiga frågor inför konferensen och stimulera till bredatt

debatt se vidare nedan.

Regeringens utgångspunkter redovisades ijuli i skriften "Svenska1995
principiella intressen inför regeringskonferens 1996". DärEU:s anges

målsättningar:tre

starkare folklig förankring ochEU-samarbetetatt ge en-
demokratisk legitimitet,

bana för fortsatta utvidgning,EU:svägatt-
samarbetet områden viktiga förverka för stärka äratt att som-

Sverige, särskilt gäller främja hög tillväxt ochdetnär att
miljö.sysselsättning och bättreen

Skrivelse till riksdagen

december regeringen skrivelse till riksdagenI 1995 överlämnade en -
redovisar dels"EU:s regeringskonferens skr. 1995/96:30.1996" Den

hur förberedelserna för regeringskonferensen har lagts dels vissaupp,
principiella ställningstaganden från regeringens sida.mer

Skrivelsen inleds med övergripande svenska målsättningar. Därefter tas
olika sakområdena centrala utmaningen förDenupp.
regeringskonferensen, det i skrivelsen, inrikta EU-sägs är att
samarbetet på människors behov och problem i vardagen. Baramer om

konkreta resultat bidrar till människors trygghetsamarbetet ger som
och välstånd kan få tillräcklig folklig förankring.EU

redovisas i korthet de flesta huvudpunktema i skrivelsen.Här av

framtidaE U:s utvidgning

Regeringskonferensen måste bidra till lägga grunden föratt en
Östeuropa,utvidgning länderna imed Central- och inklusive de

baltiska med Cypern och Malta.staterna, samt
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Förhandlingarna medlemskap bör inledas samtidigt med allaom
kanditatländer. Sverige det särskilt vikti de baltiskaFör är att staterna
behandlas de övriga kandidatländema.sätt somsamma

frågorInstitutionella

Demokrati, öppenhet och måste bliEU Eninsyn. öppnare.
våroffentlighetsprincip lik svenska bör gälla för institutionerna.även

bli färreBeslutsprocedurema bör och enklare.

betona vikten respekt för mänskliga rättigheterEtt sätt att attav vore
ansluta Europakonventionen mänskliga rättigheter.EG till om

Rådets arbetsformer bör for skapa bättreMinisterrådet. över attses
Sverigeordning och klarhet i och beslutsprocedurer. börmötes-

uppfattningen befolkningsstorlek i högre grad änattargumentera mot
i Principen roterandei dag bör återspeglas röstviktningen. om

bibehållas.börordförandeskap

svenskt intresse kommissionenKommissionen. Det är ärattav
effektiv. för medlemsstathandlingskraftig och varjeRätten att

ledamot bör kvar. Kommissionens roll inomnominera egen varaen
tredje bör förstärkas.pelaren

oberoende domstol.Domstolen. Sverige vill ha fortsatt stark ochen
från varje medlemsstat måste bli kvar.Principen domareom en

får både tvistlösareSverige bör domstolen rollacceptera att en som
konventioner inom tredje pelaren.och uttolkare av

betydelsefull rollSverige bör verka för fortsattEuropaparlamentet. en
beslutsprocess. många och kompliceradeför parlamentet i DeEU:s
förenklas väsentligt. börbeslutsprocedurema bör Det övervägas om
starkare kontroll finanser dockkan parlamentet EU:söverman ge

uppföljning och utvärdering.bara det gällernär

roll i beslutsprocessen bör stärkas, eftersomnationella parlamentensDe
demokratiska legitimitet.betydelse för EU-samarbetetsden är storav

angeläget för Sverige all användningRevisionsrätten. Det är att av
effektivt och ändamålsenligt förunionens medel kontrolleras sättett

finansiella Sverige bördärigenom skydda gemenskapernas intressen.att
därför verka för fortsatt stark revisionsrätt.en
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Utrikes- och säkerhetspolitiken

Sverige vill dengöra utrikes- och säkerhetspolitikengemensamma
GUSP effektivare för bättre kunna tillvara deatt ta gemensamma
utrikespolitiska intressena.

Vetorätt kvar

inteDet aktuellt bortär I grundläggande frågorvetorätten.att ta som
alliansfrihetenrör och den hållningen i säkerhetspolitiken måste

Sverige ha avgörandet helt i sin hand. Däremot har Sverigeegen
förklarat sig berett enhällighetsprincipenpröva skulleatt kunnaom
modifieras i frågor begränsad räckvidd.av

Alliansfrihet består

Sveriges militära alliansfrihet består. syftarDen till vårt land skaatt
kunna neutralt i händelse krig i vårt närområde. Sverigevara av avser
inte bli medlem i VEU.att

Regeringskonferensen bör resultera i närmare samarbete ochett en
starkare samordning mellan ochEU detVEU gäller fredsbevarandenär
och humanitära insatser, det i skrivelsen.sägs

frågorRättsliga och inrikes tredje pelaren

Asyl-, flykting- och invandringspolitik. Sverige bör medverka till såett
effektivt samarbete möjligt i dessa frågor. Man bör övervägasom att
flytta lämpliga delar till förstaöver EU:s pelare.

Brottsbekämpning. Samarbetet för bekämpa illegal narkotikahandelatt
och gränsöverskridande kriminalitet behöver effektiviseras ochannan
förstärkas.

Regeringens långsiktiga den fria rörlighetensträvan är föratt personer
ska förverkligas mellan alla EU:s medlemsländer.

Politikområden i första pelaren

Jämställdhet. Sverige tänker arbeta för fördraget förstärks vad gälleratt
jämställdhet, måste bli centralt mål för unionens arbete.ettsom
Jämställdhetsperspektivet måste beaktas i alla gemenskapens
aktiviteter.
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målSysselsättning. arbetslösheten i centraltKampen Europa är ettmot
EU-samarbetet. avsnitt sysselsättningspolitik i fördrageti Ett nytt om

frågan tyngd. skulle mål,skulle Därstörre gemensammage
åtagande följaprocedurer och vissaattett gemensamtgemensamma

sysselsättningspolitiken slåsprinciper för fast.

sysselsättningskommitté bör med företrädare frånsärskildEn upprättas
arbetsmarknadsdepartement. bör eftersträvaländernas ñnans- och Man

ekonomiska politiken för nå högreökad samordning den att enaven
och sysselsättning.och jämnare tillväxt

för den inre marknadenmarknaden. bör till reglernaEUInre attse
på effektivtanvänds sätt.ett

konsumentpolitikEU:sKonsumenternas intresse. gemensamma
framgå överordnat målbör klarare detbehöver förstärkas. Det är ettatt

också framgåkonsumentintresset. börför unionen främja Detatt av
möjligheträttsligt skydd ochkonsumenterna skafördraget attatt ges

inflytande.utöva

ska behöva sänkamål Sverige inteMiljö. ÖvergripandeEtt är att
sådrivande i miljöpolitik,miljöstandarden. Sverige ska EU:s attvara

skyddsnivå möjligt. Reglernaså högmiljöregler sätts somennya
möjlighetminibestämmelser, ländernahuvudsakligenbör som gervara

miljöpolitiken.gå före iatt

politikområden. Regeringenbör inom andraMiljöhänsyn äventas
jordbrukspolitikenföreslå miljömål för dentänker att ett gemensamma

förs in i fördraget.

för det s.k. socialarättigheter. Sverige bör verkaArbetstagarnas att
så gäller alla medlemsstater.skrivs in i fördraget, detprotokollet att

genomförasinte fördragsändringar börbörMan överväga somom
innebär kollektivavtal kan jämställas med lag.att

frågor vidHandikappfrågor. viktigt dessa uppmärksammasDet är att
regeringen beaktasregeringskonferensen. Handikappaspekter bör enligt

i alla relevanta beslut inom EU.
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parlamentariska 96-kommitténDen EU

ledamöter96-kommittén tillsattes i består elva1995. DenEU avmars
Ordförande Björn Sydow s.från samtliga sju riksdagspartier. är von

två huvuduppgiñer:Kommittén har

frågor infor regeringskonferensen ochlåta utreda viktigaatt-
konferensen.stimulera debatten införatt-

till svenska förhandlingspositioner.ska däremot inte lämna förslagDen
i samråd riksdagensPositionerna fast regeringen med EU-läggs av

sakfrågormöjlighet i olikanämnd. kommittén harMen göraatt
värde de svenskabedömningar kan närsom vara av

forhandlingspositionerna beredas nedan.ska se

tjugoRunt expertrapporter

beställt tjugomed den första uppgiften har kommitténenlighetI runt
ochfrån främst universitetforskare och experterrapporter av

områden:följ andestatsförvaltning. behandlar i huvudsakRapporterna

och öppenhet,insyn-
genomförandesåväl konsekvenserframtida utvidgningEU:s som--

små ochanpassning, relationerna mellanbl.a. behoven storaav
och andra maktrelationer,stater

subsidiaritetsprincipen,-
de nationellademokratiska kontrollen Europaparlamentets ochden-

roller, maktbalansen mellan institutionerna ochparlamentens
beslutsfattandet,effektiviteten i

folkomröstningar och möjligheteninstrument för legitimitet att-
fördrag,EU:ssäga upp

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

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

Fördelning av pengar

for den andra huvuduppgiften har kommittén gjort framförInom ramen
allt saker:tre
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organisationer ochmiljoner kronor till skolor,fördelat drygt 10 55-
och stimulera debatt införandra för informeraatt

regeringskonferensen,
såväl Stockholmtjugotal seminarier och hearingar iarrangerat ett-

i landet,på olika orter runt omsom
till häfte hörskriftserie vilken dettaproducerat somen-

allakostnadsfritt till bl.a. massmedier och landetsdistribueras
bibliotek.

också fört in debatt,och skriftserien har kommitténVia seminarierna
från andra medlemsländer.förslag och positioner

Kommitténs bedömningar

ochbetänkandet "Sverige, EUfebruari lades dessutombörjanI av
kommitténs1996:19 fram. Därframtiden" SOU presenteras

Samtidigtfrågor infor regeringskonferensen.i olikabedömningar ges
delartill kommittén ochsammanfattningar expertrapporter avav

slutrapport.reflektionsgruppens
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5. förslagDebatt och i

övriga EU

BELGIEN

Belgien förespråkarhör till de EU-länder starkast djuparesom en
integration i Europa. Det bottnar bl.a. i nationella intressen: ett

ocksåEuropastarkt gör det möjligt för de belgiska regionerna att
vidare.leva

viktigastEMU

förverkligandetJust valutaunionen, EMU, det viktigastenu ses av som
för nyckeln till både utvidgningEU. EMU och institutionellaär
reformer. Utan har varken utvidgning ellerEMU regeringskonferens
någon mening. utmaningenDen för konferensen återskapaärstora att
förtroendet för Europapolitiken hos folk och regeringar. uppnåFör att

måstedet strukturen och begriplig, unionen fullbordas ochgöras öppen
utvidgningen förberedas.

Belgien den europeiska integrationen flerajämvikter beroendeser som
varandra:av

ingen fri konkurrens Spelregler,utan-

ingen marknad ekonomisk socialochutangemensam-
sammanhållning,

ingen inre marknad valuta,utan gemensam-

inget politisk union.EMU utan-

måste råda balansDet mellan enhet och mångfald och mellan
effektivitet och suveränitet. Drivkraften i integrationsarbetet är
kommissionen, för det intresset, och metodensom svarar gemensamma

beslut med kvalificerad majoritet i ministerrådet.är



utvidgningFördjupning före

ellersaktaalibi förblifår inteRegeringskonferensen attett ner
EU-samarbetetbelgiskenligtEMU,genomförandetäventyra syn.av

bl.a.börFördjupningenmöjlig.utvidgninginnan ärmåste fördjupas en

beslutsfattandet,förbättra-

ochmarknadenfullborda den gemensamma-

effektivt.tredje pelarnaochandraundersamarbetetgöra mera-

medmajoritetkvalificeradmedfattasallmänhetibörBesluten
demokratiskaEuropaparlamentetsfördragen.ändringar iförundantag

förstärkas.börkontroll

fåFrågan börhögt.Även sysselsättningen ettprioriterarBelgien
kommaarbetsmarknad börpå EU:si fördraget. Parternakapitelsärskilt

offentligadenförgrundkravGemensammasocial pakt.överens om en
utarbetas.börservicen

på försvarsbeslutiRealism syn

ochförsvars-principiinställning ävenBelgiens är att gemensamen
medd.v.s.gemenskapsmetoden,meddrivassäkerhetspolitik ska
inserinstitutioner. Manoberoendeochmajoritetsbeslut gemensamma
beståkommerkaraktärmellanstatliga attpelarensandraemellertid att

roll förledandebörkommissionen atttid framöver. Menlång enen
Vidare börrådet.beslutasaktionergenomföra de avsomgemensamma

i EU.inkorporerasVEU

varjeförkommissionsledamotminstprincipenförsvararBelgien enom
underländernadevaktsin störreoch kommer attland att vara

ländernassmåpå deröststyrkasinökarregeringskonferensen
bekostnad.
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DANMARK

Något hårdraget den danska debattenskulle kunna säga attman
tvågrad haft deinför regeringskonferensen i hög

bakgrund.Maastrichtfördragetfolkomröstningarna efter som
också efterMånga folkomröstning följa denkantror att en ny

sådanvisar ärregeringskonferensen. Debattenkommande att en
tänkbar.

Skeptisk inställning

skeptisktmånga danskar förblivitopinionsundersökningama harEnligt
upprepningtill EU-orienterade politiker vill hainställda ochEU, en

då nej tillfrån och Danskama sade försterfarenheterna 1992 1993.av
fyrapartierna kringMaastrichtfördraget, och sedan efter att enats

eventuellställde sig vid sidanundantag: Danmark EMU, enav
sådana delarunionsmedborgarskapet ochframtida försvarspolitik, av

överlämnanderättsliga samarbetet innebärdet och inrikes avsom
suveränitet.

danskafolkomröstning kommer prägla detUtsikten attav en ny
agerandet under regeringskonferensen.

hållningarförslag till danskaRegeringen lade i december fram1995 ett
brett politiskt stödvid regeringskonferensen. Förslaget fick inget

Därför blir detvilket ökar sannolikheten för folkomröstning.en
omfattasinnehållet till delar kanregeringens äveneget, stora avom

oppositionen till ochhöger vänster.

Utvidgning grundbult

bana förGrundbulten i regeringens upplägg konferensen ska vägär att
fungerandeutvidgning. Huvuduppgiften blir säkra välettatten

målsättningar ökadsamarbete i utvidgat Andra danskaEU. ärett
och ökadsubsidiaritet, förenkling beslutsproceduremaöppenhet, av

kamp brottslighet.mot

bakomDanmark ställer sigBland de institutionellaförändringar som
följande:finns

Ökad användning vid beslut inom förstakvalificerad majoritetav-
pelaren.

27



Beslut med dubbla majoriteter en majoritet ländernas röstetalav-
såväl befolkning kanEU:s så länge balansenövervägassom av
mellan små och länder inte rubbas.stora

Färre och enklare beslutsprocedurer.-

Större inblandning i EU-arbetet de nationella parlamenten ärav en-
ambition.

Sysselsättning målgemensamt

detI ekonomiska samarbetet sysselsättningsfrågoma hög prioritet.ges
högEn sysselsättning bör bekräftas mål och bliett gemensamt ettsom

för samordnade nationella insatser.ämne

utrikes-Det och säkerhetspolitiska samarbetet förblibör mellanstatli gt.
Danmark berett godta aktioner där eller tvâär att ettgemensamma
länder valt inte delta. enhet för analysEn och planeringatt gemensam
kan behövas för åstadkomma bra underlag för beslut.att

Trealjepelarsamarbetet bör bli effektivare, förbli mellanstatligt.men
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FINLAND

1995i septemberutrikesministeriet presenteradefinländskaDet
tvåutgångspunkter regeringskonferensen. Drygtinförregeringens

frami riksdagenmånader utskottetlade det s.k. ettstorasenare
frånbåda svenskutlåtande. bekanti de dokumenten ärDet mesta

några skillnader märks.synvinkel, men

Självständiga stater

måstedokumentregeringens EUövergripande synpunkt iEn är taatt
förblirdetsamtidigttill medborgarnas intressen, ensomvara

institutionellagäller deVadsammanslutning självständiga stater.av
frågorna bl.a. detta:sägs

folkmängd betonas starkareinte närDet är önsvärt att man-
mindre ländernasskulle försvaga defördelar i rådet. Detröster

inflytande.

frångå kravet påskull behövaför effektivitetenskanMan-
miljöområdet.i fall påvissa frågor relevantaenhällighet i t.ex.

behållas.ordförandeskap börroterandeNuvarande medsystem ett-

bestå.börinom första och andra pelarenKommissionens roll-
tredje pelaren. Varjestärkt roll inomkanDäremot överväga enman

kommissionsledamöter.sinaland bör fortsätta utseatt

förslag.lägga framEuropaparlamentet bör inte rätt attges-
samarbetsförfarandet skulleförenklas:Beslutsprocessen behöver

medbeslutandet.kunna ersättas av

frågor inominflytande ieventuellt ökatEG-domstolen kan ettges-
inom pelaren.tredje pelaren däremot inte andra

Nordlig dimension

dimensionen bordenordligafinländska regeringen denDen attmenar
utrikes- ochuppmärksammas inom den gemensammamer

krishantering ochstärka sin förmåga tillsäkerhetspolitiken. börEU
försvarsfrågor,inget förförebyggande konflikter. harEU ansvarav

enligtmilitära säkerheten,inverkar ändå positivt också denmen
Helsingfors.
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huvudsakI bör beslutsfattandet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor
grundas på enhällighetsprincipen, medan aktioner börgemensamma
finansieras via den budgeten.gemensamma

Vad gäller förhållandet till bör haVEU EU den politiska ledarrollen
och uppdra VEU genomföra operationer för hantera kriser.att att
För närvarande det inte nödvändigtär utvecklaatt ett
försvarssamarbete de s.k. Petersbergsuppgifternautöver krishantering,
fredsskapande åtgärder, humanitära insatser m.m., skriver den
finländska regeringen.

Asylsamordning viktig

Regeringskonferensen bör flyttaÖppet frågor frånöverväga överatt
tredje till första pelaren dock inte frågor centrala för ländernasärsom
suveränitet. Samordningen asylfrågor viktig.ärav

övrigtI talas i regeringens dokument borde fördragsfástaattom man
det sociala kapitlet och skulle kunna komplettera fördragetatt man
med sysselsättningsfrågor och energipolitik.

Fördrag ska ändras ländernaav

Stora utskottet i riksdagen följer i sitt utlåtande från november 1995
i stycken regeringens septemberdokument. Några viktiga punkterstora

bl.a. de följande.är

Parlamentets roll i beslutsprocessen kan stärkas rådetattgenom-
aldrig får fatta majoritetsbeslut parlamentets ståndpunkt.mot
Däremot kräver den politiska balansen mellan unionen och
medlemsländema ändringar i fördragen beslutasatt av
medlemsländema. Europaparlamentet bör få sådanainte
befogenheter.

utvidgats bör röstviktningen rådetNär EU i bli sådan denatt-
ståndpunkt går igenom majoritetrepresenterarsom en av
befolkningen. lösning med s.k. dubbelEn majoritet både
röstövervikt och majoritet befolkningen bättreär änav en
omviktning de länderna flerrösterna röster.storaav som ger

Beslutsprocessen kan demokratisk rådet gårgöras attmer genom-
in för tydligare procedurer. Rådets dagordningar måste vara
bindande och offentliga och beslutsunderlagen tillgängliga på alla
unionens språk.
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samråd ochmedbeslutande,tillinskränkasbörBeslutsprocedurema- miljöskyddAlla beslutgodkännande.avtalinternationellavid om-- kvalificeradmedfattasbörkapitalskatterenergi- ochmiljö-,och
majoritet.

informationfåmedborgarnasoch rättOffentlighetsprincipen att-
i Fördragen.rättighetpolitiskbör erkännas ensom

ochsamordnasochuppdateraskunnaskullefördrageniReglerna- ochKol-Fördragenläsliga.samtidigt göras ommer
i fördragetintegrerasböroch Euratomstålgemenskapen om

gemenskapen.Europeiska

mänskligaEuropakonventionensig tillanslutabörEG om-
rättigheter.
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FRANKRIKE

Det förtshar mycket begränsad debatt i Frankrike under deten
gångna året kring regeringskonferensens frågor och
Europapolitiken i allmänhet. Tillfälle undergavs
presidentvalskampanjen våren 1995, det blev föga.men av

Splittrade partier

Skälet till den debatten före presidentvalet framför allt attsvaga var
majoritetspartiema RPR och UDF och djupt splittrade iärvar
Europafrågan. Riskerna med diskussion uppenbaraöppna föratt en var
samtliga presidentkandidater.

Också efter presidentvalet har försiktigheten från den presidentennye
Chiracs och regeringens sida varit påfallande. Chirac gjorde dock några
viktiga markeringar i anförande i september 1995. han dåDet sadeett
har också blivit franska positioner inför regeringskonferensen.

Ny röstviktning förordas

Presidenten konstaterade Frankrike berett fleräratt att acceptera
majoritetsbeslut förutsatt dels lands vitala intressen alltjämt kanatt ett
åberopas för beslut Luxemburg-kompromissen, delsatt stoppa att
röstviktningen återspeglarbättre ländernas folkmängd ekonomiskaoch
och finansiella situation.

Vidare borde antalet kommissionsledamöter minskas. Kommissionen
borde behålla sina nuvarande uppgifter uteslutande inommen agera

för precisa direktiv från rådet.ramen

Beslutsprocedurer bör förenklas

Europaparlamentets beslutsprocedurer borde också förenklas och de
nationella parlamentens roll öka. bordeDessa stå förgarantersom
subsidiariteten och få utvidgade uppgifter inom den tredje pelaren.

Den utrikes- och säkerhetspolitiken borde förbligemensamma
mellanstatlig och lyda bara under rådet. Chirac aviserade också att
Frankrike kommer föreslå inrättar hög elleratt att representantman en
generalsekreterare inom andra pelaren verkställare de uppdragsom av

rådet honom/henne.som ger
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frånutgår ChiracBarnier

Barnier berörtEuropaministerframför alltdetI regeringen är som
frånhar utgåttsamband med intervjuer. Hanregeringskonferensen i

prioriteringar.Chiracs

Barnier viktenbetonadebörjan höstenMonde iintervju i LeI aven
också viktenunderströkBarnierochlänk mellan EU VEU. avenav
sysselsättningenkraft freden,starkbekräfta Europaatt genomsom en

lösning hittaspelaren måstetredjeBeträffande denoch miljön. en
nationellaöverstatliga.och det Demellanstatligamellan det

konsultativ roll.bordeparlamenten en

nödvändighetenbetonati andra sammanhangharBarnier attav
återgeockså förutvidgningen,institutionerna införreformera attmen

kraft i frågadessochallmänhetensdess legitimitet i ögonEuropa om
beslutför flerEuropaministemförsvarspolitik.och ör öppenutrikes-

förutsättning Chiracmajoritet underkvalificeradmed togsomsamma-
återspeglabättreförröstviktningen över attatt sesupp:

befolkningsstorleken.

från parlamentetRapporter

både iEU-delegationemanivå harparlamentariskPå
utarbetatnationalförsamlingen och rapportersenaten om

vårenunder 1995.regeringskonferensen

föreslås bl.a.från 1995nationalförsamlingens attI rapport mars
föreslås:formationerolikastärks.Europeiska rådets roll Tre

och detgemenskapengrundlägganderåd för denövergripandeett-
samarbetet,politiska

EMU-frågor ochråd förett-
säkerhetspolitik.råd förett-

i de olikalandinnehasinte skaOrdförandeskapet, sammaavsom
förordasSamtidigthalvt år.två ochföreslås förlängas tillråden, ett

bådemajoriteterdubblarådetröstviktning isåväl ändrad somen
folkmängden.och majoritetröstövervikt av

kommissionKrympt

föreslårtio,tillbör begränsasKommissionledamöterna
ochdå ledamotländerna harnationalförsamlingen. De stora var,en
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övriga ledamöter geografisk Kommissionensrepresenterar en zon.
befogenheter bör också klarare.styras

Antalet ledamöter i Europaparlamentet måste begränsas till 600. Vidare
slås fast parlamentet ska ligga i Strasbourg. De nationellaatt
parlamenten måste rådfrågas tydligare i dag i beslutsprocess.EU:sän

mellanparlamentariskEn kommitté kan inrättas, bestående tilltreav
fyra medlemsland och till två dagarrepresentanter mötenper en per
månad.

Respekt för subsidiaritet

lades framMotsvarande i i april framhålls1995. Därrapport senaten
ökad respekt för subsidiaritetsprincipen. instansSammaen som

de nationella parlamentet bör till principenrepresenterar attse
respekteras.

Också förordar Europeiska rådets roll stärks, ochsenaten att att
kommissionen blir mindre fåroch mandat. nationellaDeett styrtmer
parlamenten bör kunna granska kommissionens forslag.

Vidare bör mellanstatligheten för andra och tredje pelaren bibehållas.
En generalsekreterare bör inrättas för den utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitiken under direkt auktoritet ministerrådet. Enav

bör inrättas ocksåmotsvarande inom tredje pelaren.post

Partier fast positionerlägger

Slutligen ska i nationalförsamling och sedannämnas partiernaatt senat
i höstas arbetar med lägga fast positioner infor konferensen.att

januariI lade arbetsgrupp inom framRPR nygaullister rapport.en en
förordas snabb "politisk" utvidgning,Där styrkeförskj utning frånen en

till mellanstatligt samarbete, stormaktdominans ochöver- renten
europeisk förmåga till militär kraftsamling. kanRapporten ses som en

på vad minsta införmätare nämnaresom anses vara en gemensam
regeringskonferensen inom den överlag EU-kritiska nygaullistiska
partibasen.

kommer socialistpartietNärmast lägga fram sina prioriteringar införatt
IGC.
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GREKLAND

inledandei januari 1995presenteraderegeringen ettgrekiskaDen
så regeringensjuni lämnaderegeringskonferensen. Idokument om

grekiskadeutarbetakommitté uppdragmed attsärskilda
första bidrag.sittpositionerna

flera hastighetersigMotsätter

denregeringenden grekiskaskriverdokumentetinledande att trordetI
sigdenochEU-medlemmarför alla motsätterrättigheterpå lika att

helthastigheter".flera Den ärvarje form EU emot att nyaav
medlemskap.andra klassensnågot slagsmedlemsländer ges

det gällerbetonas.beslutsprocess Näröppenhet iökad EU:sVikten av
federalistisktökatGreklandlutarfrågornainstitutionellade ett

inslag:

rådet.kommissionen HögstStärkt roll för gentemot en-
land.kommissionsledamot per

kommissionenmotvikt tillparlamentetmaktpolitiskStörre som-
andra institutioner.och

Ökade socialaekonomiska ochregionkommittén,befogenheter för-
ombudsman.kommittén och parlamentets

länder kansåfår reformerasMinisterrådet inte att en grupp-
säkerhetsspärrbättre ände övriga. Vetorättenbestämma äröver som

politikområden.utanför vissasigställamöjligheten att

försvarTerritoriellt

andra pelarensäkerhetspolitik kräverocheffektiv utrikes- attEn
säkerhetspolitiskavidare. Detregeringenförsta,sig dennärmar menar

territorium.unionensinkludera försvarmål börsamarbetets av
andra pelaren,planeringsfunktion ibörKommissionen störreenges

kontrollen. Denoch politiskafinansielladenhaparlamentet börmedan
framtidafråganocksåtycker gemensamtregeringengrekiska ettatt om

någonsin.viktigareförsvar änär

där detpelaren,tredje sägsfrågor attAndra ärtas uppsom
och parlamentetborde preciserasasylpolitikeninvandrings- och mer
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inflytande,större ochett sysselsättningen, enligtges Greklandsom
måste i EU-perspektiv. Dessutom förordas bättre skyddses ett av
arbetstagarnas rättigheter och ökad jämställdhet mellan ochmän
kvinnor.

EU-band bör stärkas

Regeringens särskilda kommitté menade i sin bl.a. de bandrapport att
säkrar sammanhållningen i måsteEU stärkas, intesom lösas upp.

Principen solidaritet inom gemenskapen måste upprätthållas på allaom
nivåer. Det betyder jämlikt deltagande allaett medlemsländer iav
institutionerna. Tanken EU i flera hastigheterett avvisas.

starkareEn och effektivare utrikes- och säkerhetspolitikgemensam är
oundviklig på lång sikt for Europas överlevnad. frågorI berörsom
vitala nationella intressen kan dock enhälliga beslut inte helt frångås.

Cypern och Malta prioriteras

Utvidgningen EU får inte bli förevändning för rulla tillbakaav atten
de ekonomiska och sociala villkor uppnåtts, och upprätthållersom som
dagens jämviktsläge i EU. Ett högprioriterat mål Cypernär ochatt
Malta hör till de första EU-ländema i utvidgning.nästanya

Vidare kommittén demokrati och rättstillämpning behöverattanser
stärkas i EU. Europaparlamentet och de nationella parlamentens roller
behöver stärkas i beslutsprocessen. De institutionerna börgemensamma
ha inflytandestörre rättsligaett och inrikesöver frågor tredje pelaren.
Europas kulturella identitet behöver skyddas och stärkas.gemensamma
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IRLAND

får samtidigt görsärprägel landeti Irland vissDebatten attgenom
deli EU centralordförande undersig redo att avenvara

halvåret 1996.regeringskonferensen andra

förberedelserMedvetna

försöktolika former medvetetregeringen iår tillbaka harSedan ett
kommerEU-medlemskapetaspekterförbereda opinionen attsomav

hur allmänheteninserkonferensen.beröras Man tar emotattav
godkändeIrländamaförberedelserna.resultat berorkonferensens

folkomröstning,iMaastrichtfördragetbred marginalvisserligen med en
riskera bakslagvill inteforberedelsearbete,dåligt ettetttrots men man

regeringskonferensen.efterfolkomröstningi eventuellen

måste medMedborgarna vara

Återkommande viktenhandlar därförkonferensenuttalanden inför om
medborgare ochförrelevanta Europasfrågor attäratt ta somuppav

i derasbra för människornakonkreta resultat,producera ärsom
vardag.

och drogerbrottoch kampenutvecklingSysselsättning, regional mot
aktuella iallaframfrågor ofta förstill de ärhör teman somsom -

Irland.

EMUOptimism om

förutsättningar klarahar godaEU-länder i dagIrland tillhör de attsom
ekonomiskaoch flertaletRegeringenkonvergenskriterier.EMU:s
unionen eningå i denIrland skainställda påaktörer monetäraär att

med denhängerhörs i debatten näradockviss sammanoro som
ekonomin.den brittiskasammankopplingen med

utvidgningenKonsekvenser av

Även fordirektsådan inteutvidgning är ämneEUss ettsomom
framtidafrågorsådanabakgrunden tillden ikonferensen finns som

denbestämtIrland hävdarförändringar.institutionella att
mindrevarit till debalanseninstitutionellahittillsvarande

ändras.inte börfördel och därförmedlemsländernas
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Särskilt slår vakt kommissionen och varje tillrättman om stats en
ledamot. Röstviktema i rådet visserligenär i vissa lägenegen

betydelsefulla, ofta symboliskt uttryck för ländernasettmen mer status
verklig betydelse.än av

Andra långsiktiga konsekvenser utvidgningen på sina hållav som man
hyser viss for kraven reformerär EU:s jordbrukspolitik ochoro av
strukturfonder. Irland har kanske något landän dragitannat nyttamer

dessa EU-transfereringar.av

Neutralitet kungsord

Neutralitet har varit och alltjämt for flertalet irländareär kungsord i
utrikes- och säkerhetspolitiken. Liksom Sverige har man nu
observatörsstatus i VEU och deklarerar medlemskap underatt
nuvarande förutsättningar inte möjligt. säkerhetspolitiskaDenär
debatten så länge försiktig och baseradär än på bevarad alliansfrihet
och neutralitet.

Under senvintern ska sedan länge aviserad s.k. vitboken om
utrikespolitiken offentliggöras. Den ursprungligen tänkt utgöraattvar

grund för omfattande allmän och offentlig debatt infören en
utformningen Irlands positioner under regeringskonferensen.av

Särskilt utskott

För bredda debatt och analys EU-medlemskapet har parlamentetatt av
inrättat särskilt utskott för Europafrågor. Utskotttet harett arrangerat
hearingar frågor inför regeringskonferensen. Vidare spelar Institutetom
for Europafrågor viktig roll för informationsspridning ochen
opinionsbildning. Institutet har nyligen publicerat omfattandeen

konferensen.rapport om
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ITALIEN

någon i Italien införegentlig debattmissvisande talaDet är att om
målsättning ständigt"ettRomfördragetsregeringskonferensen. om

folk omfattasEuropasförbund" mellanfastare av en
såväl påpolitiker folkitalienare,överväldigande majoritet somav

såväl ekonomiskasäkerhetspolitiska krasstDet hargatan. som
orsaker.

skeptiskaFascister

tillområden ska föras EU-alltså allt flerGrundinställningen är att upp
nyfascistema och dedet bara de f.d.inrikespolitikennivå. I är

EU-skeptiska.kommunisternatraditionella ärsom

Delsi praktiska politiken.modifieras förstås denGrundinställningen
möjligt uppnå undervadbedömning är attgör av somman en

ordförandeland förstaItaliendels harregeringskonferensen, som
konferensensframåt underför föra arbetethalvåret 1996 attett ansvar

synpunkter.första månader, oavsett egna

utrikespolitikStärkande av

konsensus urskilja delkanrealpolitiskadennaTrots teman somman en
forhandlingspositioner.italienskakan antas vara

bl.a.bör stärkas,säkerhetspolitikenutrikes- ochDen gemensamma
kanske underanalysenhet,sekretariat ochstarkareett engenom

beslut inomvill också flerItaliengeneralsekreterare.ledning attav en
majoritet.fattas medandra pelaren

kanpelaren. Blandinom förstabehövseffektivisering annatEn
Antaletförenklas.rådet och parlamentetmellanbeslutsprocedurema
Italienfråga inför utvidgningen.känsligkommissionsledamöter är en

antalet kaninförstått medtycksi dag två ledamöter,har attmen
reduceras.komma att

åt folkmängdTyngd

vid besluttyngdfolkmängdvill Italienutvidgningen störreInför att ges
majoritet.kvalificeradmed
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Samarbetet i tredje pelaren måste bli effektivare och delvisgärna
flyttas till första pelaren. medborgarnasöver Ett innebärEuropa från
italiensk ståndpunkt också ökat polisiärt och invandrarpolitisktett
samarbete.

frågor"Svenska"

Ambitionema från bl.a. hållsvenskt öka öppenheten iatt
institutionerna får mycket genklang i Italien, självt inte harsvag som
någon tradition öppenhet.av

har sysselsättningsfrågomaDäremot framträdande plats i detnumera en
italienska tänkandet. har inteMan markerat ståndpunkt,ännu en men

italienskaden regeringen helt klart arbetslöshetsproblemenattmenar
har given plats vid konferensbordet. viss månI har intresset meden
EMU hög arbetslöshetEn kan innebära hinder förgöra. EMU:satt
tredje med andra ord respit för Italien i försöken uppnå desteg atten-
s.k. konvergenskriteriema.

Inga vidundantag utvidgning

framtida utvidgningensDen konsekvenser för den gemensamma
jordbrukspolitiken och strukturfondema har inte rönt större
uppnmärksamhet. kan ändras fler italienare fårDetta när ögonenupp
för deras land nettobetalare till Vilket resultatetEU.äratt ännumera
blir utvidgningsforhandlingama vill dock det ska gälla likaattav man
för alla. Italien hyser direkt motvilja undantag ochmoten
övergångslösningar i EU-sammanhang.
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LUXEMBURG

i juni 1995publiceradeluxemburgiska regeringenDen en
ståndpunkter inforinledandepromemoria, landetsdär

bidravill LuxemburgAllmäntregeringskonferensen presenteras.
pådemokratiskt EU grundatintegrerat ochtill närmareett mer

medlemsländerna.solidaritet mellanstörre

Politisk vilja avgör

ifårsäkerhetspolitikenutrikes- ochDen stort utrymmegemensamma
framgång inomavgörande förslår fastpromemorian. Regeringen att

någraDock kanpolitiska viljaländernasandra pelaren är att agera.
förbättringar göras:

iplaneringsenhet kan inrättasochanalys-En gemensam-
sekretariat.ministerrådets

majoritet.kvalificeradutsträckning fattas medBeslut bör i större-

effektiviteten,roll för ökaKommissionen bör större attges en-
ska genomföras.aktionersärskilt när gemensamma

viaprincip finansieras densäkerhetspolitiken bör iUtrikes- och-
budgeten.gemensamma

med i Nato.EU-länder bör förr ellerAlla senare-

ibör stegvis integreras EU.VEU-

Enhetlig institutionell ram

däri tredje pelaren,samarbeteLuxemburg stödjer vidare tätareett man
och inrikesdet rättsligahittills gjorts. Delaringa framstegatt avmenar

slutsatsenRegeringen drartill forsta pelaren.bör flyttassamarbetet att
institutionellborde haalla pelareEU:s tre ram.gemensamen

integration mellandifferentieradockså fråganPromemorian berör om
helstLuxemburghastigheter".fleraEU-länderna ett EU attser

ochintegration godtaskommande ytterligaremål for allprinciper och
nödvändig,flexibilitetvissalla länder samtidigt.omfattas Men ärenav

utvidgningen.kommandesärskilt med tanke den
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Jämlik status

frågaI de institutionella frågorna och utvidgningen har Luxemburgom
i huvudsak följande ståndpunkter, enligt promemorian.

Alla medlemsländer och alla medborgare i måste haEU jämlik status.
Därför måste alla medlemsländer representerade i EU:svara
institutioner. nuvarandeDet med roterande ordförandeskapsystemet
bör behållas.

Förutom justeringar effektivitetsskälsmärre bör nuvarande balansav
i institutionerna bibehållas.

Det nödvändigt utöka antaletär beslut med kvalificerad majoritet.att
Enhällighet måste emellertid kvar i frågor berörnäravara som
ländernas suveränitet t.ex. ändringar i fordragen, medlemmar ochnya
beskattning. beslutsprocedurerDe där Europaparlamentet inblandatär
bör förenklas, särskilt medbeslutandet, och minskas i antal till tre:
medbeslutande, godkännande och samråd.

EU bör bli juridisk person

Slutligen den luxemburgiska regeringen bl.a. den socialaattmenar
dimensionen d.v.s. i huvudsak arbetslivsfrågor bör omfattas allaav
medlemsländer och Europeiska unionen bör bli juridiskatt en person -
något första pelarenEG i dag.ärsom
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NEDERLÄNDERNA

inte minst förviktigt,mening detnederländsk ärEnligt
så delaktigallmänheten görsEMU,genomförandet att somav

från början. Detdiskussionerregeringskonferensensmöjligt i
öppenhet.i första handbetyder

befástasmarknaden skaInre

regeringennederländskahar dende pelarnafrågor inomenskildaI tre
inställning.huvudsak följandei

marknaden,den inresäkerställamåstepelarenförstaInom attman
marknadeffektiv inrefungera.fortsätter Enför välståndet,grunden att
måste slåsysselsättning.till ökad Manmöjligheternade bästaerbjuder

unionen.sammanhållning inomochhandlingskraftvakt om

kommission, fullteffektivför det förstaHandlingskraft betyder en
och för det andragemenskapen,drivkraft förfungerakapabel att som

Europaparlamentet.medbeslutsfört tillsammansministerråd, ärett som

inre marknadensdenförsta pelarenbetyder inomsammanhållning att
flexibilitet ivissfår underminerasenhetlighet inte även om en-
hastigheter"fleraoundviklig. Ett EUmellan ländernasamarbetet är

väljerfrittdär länderna"å carte",acceptabelt, Europaär ettmen
önskvärt.Samarbetsområden, inteär

behövsberedskapBättre

beredskap,bättreförstärkningbehövspelarenandraI genomen
intehandlargenomförande. Detochbeslutsprocess om

andraskyddNatosterritorialförsvar, motär utan omansvar,som
förbättraskulle kunnaanalysenhethot.tänkbara En gemensam

ministerrådets sekretariat.iplacerasskulle kunnaberedskapen. Den

regeringen,nederländskadennaturligt, attDet är menar
börenhällighet. Däremotmedfrågorförsvarspolitiska avgörs man

frågor,utrikespolitiskaienhällighetsprincipenfrångåöverväga att
pelarenförstakommissionen.från Inomförslaggällerdetsärskilt när

medrelationernaaspekterviktigamajoritetsbesluti dagfattas avom
andrainomGenomförandet besluthandel.utanförländer EU t.ex. av

budgeten.via den gemensamma
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Under regeringskonferensen bör också de första konkreta stegen tas
integrera iVEUmot EU.att

påBrist framsteg i tredje pelaren

Bristen på framsteg inom tredje pelaren står i bjärt kontrast till
behovet lösa frågor direkt beröratt folken i Europa. Ensom
sammanhängande och effektiv politik måste till. måsteMan utnyttja de

institutionerna d.v.s. föra tredjepelarfrågoröver tillgemensamma mer,
första pelaren.

Utvidgningen handlar fullborda Europas enande. förutsätteratt Detom
dock grunden för det nuvarandeatt EU stärks:

måsteEMU genomföras. Anslutningsförhandlingama kan isättas-
gång så beslutet EMU tredje fas fattats.snart om :s

Regeringskonferensen måste leda till institutionerna börjaratt-
reformeras.

En jordbrukspolitiken,översyn strukturfondema ochav-
ñnansieringssystemet måste garanteras.
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PORTUGAL

ochportugisiska förslagNågon redovisningofficiellsamlad av
Medoffentliggjorts.regeringskonferensen har inteinförpositioner

iegentlig EU-debattmått ingenförekommer hellersvenska mätt
för EMU.möjligen med undantaglandet,

Nödvändig utvidgning

frånutkristalliserasallt kanståndpunkterlista deSka trotssomman
följande.enligtregeringshåll blir det ungefär

strategiskt.ochbåde moralisktnödvändig åtgärd,Utvidgningen är en
institutioner.förkonsekvenser EU:semellertid långtgåendefårDen

kandidatländer,allasamtidigt medkan inledasFörhandlingar men
visssamlade regelverk. Enhela EU:sländer måstedessa acceptera

nödvändiga.övergångstiderLångaemellertid. ärflexibilitet behövs

kopplad tillinstitutionernareformer näraFrågan är sagtsomavom
ibalansennuvarandedenPortugalutvidgningen. attanser

land,kommissionsledamotministerrådet, principenliksom perom en
tredjeroll inomspelaKommissionen börbibehällas.bör störreen

ordförandeskap börroterandemed överpelaren. Systemet ses

"fru GUSP""Herr" eller

ochbör stärkassäkerhetspolitiska samarbetetutrikes- ochDet ges en
d.v.s.eller "fru GUSP",eventuell "herr"form.fastare En gemensamen

pelaren, böri andrapersonifierar samarbetetbefattning ettgessom
definierat mandat.noga

gränsöverskridandePortugal kampenprioriterartredje pelarenl mot
drogmissbruk.kriminalitet och

betydelse foravgörandesysselsättningenFrågan vara avansesom
reflektionsgruppens.k.initiativ i denSverigesochmedborgarna,

välkomnades.

Öppen diskussion

öppenhet underregeringen viktenportugisiskadenövrigt betonarI av
behövsbordet".måste ligga Det"allaregeringskonferensen papper
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diskussion både denöppen jordbrukspolitiken ochen om gemensamma
strukturfonderna. Unionen måste "relevant" för medborgarna.göras

detNär gäller siktetEMU officiellt inställt påär deltagande i tredje
fasen Ekonomiska1999. bedömare dock detta mål kan bliattanser
svårt nå.att
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SPANIEN

period ordförandelandregeringen under sinDen spanska somvar
halvåret för1995 aktivt i förberedelsernai EU andra

minst i ledningen för den s.k.regeringskonferensen inte-
någoninte förekommitreflektionsgruppen. Däremot har det

medier.egentlig konferensen i spanskadebatt om

samförståndPolitiskt

det råder brettBristen debatt har fiera orsaker. En är att
Europapolitiken.samförstånd de linjerna ipartipolitiskt Barastoraom

för något negativ inställningförenade ibland uttryckvänstern enger
anledning den spanska allmänhetentill delar EU. En är attannanav

intresse för EU-frågor och heller inteöverlag har ärrättett svagt van
denna. överskuggar dedelta i politiska debatter Dessutomatt som

långsiktig diskussioninrikespolitiska problemen just mer omnu en
framtid.EU:s

under kan kanskeNågra få artiklar publicerats i tidningarna 1995som
embryo till debatt kring regeringskonferensen. Deett enses som

frågor:understryker främst tre

gång inte undervikten dennaattav som- -
"nerifrånbygga ochMaastrichtförhandlingama Europa upp",-

utvidgningenreformera institutionerna införnödvändigheten attav-
och

fungerande utrikes- ochbehovet bättreatt gemensamen-
säkerhetspolitik.

Omfattande underlag

håll varit försiktig. regeringenfrån officiellt MenAttityden har även
för reflektion"omfattande "underlagoffentliggjorde i 1995 ettmars

regeringskonferensen.förinformation förberedelsernamed om
genomgång valmöjligheterambitiös detill delAktstycket är stor aven

innehållerregeringskonferensen,frågor underhar i olikaEU men
ställningstaganden.också del spanskaen

någotframgår östutvidgningen intebl.a.regeringsdokumentet ärl att
politisktförsöka påskynda.landet kommer Den ettaccepterasatt som

mycket för försökaSpanien kommer sannoliktfaktum, göra attattmen
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bibehålla så mycket möjligt det regelverk i dagsom av som gynnar
landet, och kan komma behöva ändras vid utvidgning.attsom en

vill balansera östutvidgningenDessutom med fokuseringstörreman en
på problematiken Medelhavet.runt

frågaRöstetalen tung

de frågorna i Madrid medlemsländemas iEn röstetalärtyngreav
ministerrådet. regeringens dokument talas deI "sex stora", därattom
såväl Spanien Polen inkluderas, borde ytterligare två röster,som ges
medan de andra länderna behåller sina röstetal. Med den ordningen

två litetskulle och land kunna blockera beslut medstora ett ett
kvalificerad majoritet. dokumentet föreslås också alternativtI ett
kriterium på blockerande minoritet: länder med minst 100 miljonertre
invånare t.ex. Spanien, Italien och Grekland.

Kommissionen enligt Madrid ha ungefärbör ledamöter. Alla15 stora
fårländer får då varsin ledamot, medan övriga länder sin tilldelning

roterande ordning.enligt en

Granskning subsidiaritetav

får "hårdafortsatta fördjupning inte ske kärnor"EU:s attgenom
utvecklas. kan Spanien, liksom flera andra medlemsländer,Däremot

utveckling i olika hastigheter. Subsidiaritetsprincipen,tänka sig en
många håll, föremål för kritisk granskningomsorgsfullt värnad på är

under iMadrid. Principen kan mycket väl komma luppi sättasatt
samband med regeringskonferensen.

andra pelaren allmänt behöva stärkas, detSamarbetet inom menanses
inga utvecklade idéer kring det.finns

Samarbetsområden, slutligen, naturligttredje pelarensDen attvore
enligt Madrid.integrera i den första pelaren,
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STORBRITANNIEN

europeiskaförhållandet till debrittiskaDet
år ochfemtioiflitigtdiskuterats snartharintegrationssträvandena

ambivalens.skepsis ochvarit fyllt av

regeringspartiernainomDebatt

inomslitningarrelativtuppstodmed i EG 1973landet gick snartNär
folkomröstningmedlösasvilka inte kunde änlabourpartiet, annat en

Även sedankonservativa epokendenunderinträdesvillkoren.1975 om
likaförastenderatdebatten Europabrittiskaden atthar1979 om

partierna.de politiskamellanregerande partietdetmycket inom som
for densjälvregeringschefenstodregeringsårThatchersUnder

ökadsyftade tillforslagsådanakritikenhårdaste mot som
relativthaövrigtförhållninginom EG,överstatlighet ansessomen

allmänheten.brittiskastöd bland denbrett

llerSkeptikerna allt

förhandlade JohnMaastrichtfordragetgodkännandetsamband medI av
från såväl EMUbrittiska undantagtillmöjligheterframMajor som

Ändå EU-skeptiskadenharkapitlet.det socialaarbetslivsfrågorna
ochMaastrichtsedanvuxit ärpartietkonservativai det nugruppen

regeringen.representerad inomtalrik.talför och Denbåde är även

påinlåter siginteregeringenEU-skeptikema vakar över attnoga
harregeringskonferensen. Deunderexperimentöverstatligaytterligare

sin hållningska tillkännageregeringenfortryckockså utövat attett
fram förvitbok läggasockså s.k.februari skakonferensen. Iinför en
låsa sigvill inteRegeringenhållen.allmäntblir dockparlamentet. Den

positionsbeskrivningar.detaljeradevid

majoritetsbeslutTories: inga fler

komkonferenseninförmarkeringarviktigastePremiärminister Majors
och lseptember 1994iLeidennederländskahöll ital hanredan i ett

vidförklaradejanuari 1995. Hanimed David FrostTV-intervjuen
medverka tillinte kommerStorbritannientillfällen bl.a. attdessa att

Europaparlamentet,förbefogenhetermassiva nya-
ellermajoritetkvalificeradmedutökning beslutaven-
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allmän urholkning mellanstatligheten i andra och tredjeen av-
pelaren.

Regeringens regeringskonferensenär inte kommeratt ledaprognos att
till några omfattande fördragsförändringar.mer

Labour: vidgad överstatlighet tänkbar

Det kan bli labourpartiet sitter i regeringen under konferensenssom
slutfas. Partiets Europapolitiska "The ofFuture the Europeanprogram
Union" lades fram i oktober 1995. Bland andra följande punkter kan
noteras.

Labour vill ansluta Storbritannien till det social kapitlet. Man stödjer
de svenska tankarnaäven i fördraget lyfta fram kampenatt mot

arbetslösheten.

Partiet kan tänka sig utvidga användningen majoritetsbeslut,att t.ex.av
inom miljöpolitiken, vill behålla det nationella på områdenvetotmen

vitalt brittiskt intresse t.ex. skattepolitik ochav externa
gränskontroller.

likhetI med konservativade vill ha kvar mellanstatligheten inomman
andra och tredje pelaren.

från bådaRapporter husen

Parlamentet har hittills två Underhusets EU-presenterat stora rapporter.
utskotts från juli 1995 handlade främst förstärka derapport attom
nationella parlamentens inflytande rättsutvecklingen iöver EU. I
november 1995 gjorde överhusets EU-utskott bredare genomgången

frågorna inför regeringskonferensen. stödde iDen allt väsentligtav
regeringens linje.

debatten utanför WhitehallsI och Westminsters korridorer dominerar
frågan valutaunionen. andra frågorI har det varit medrätt tuntom

inlägg. PolicyEuropean har publiceratForum inläggtyngre ett om
domstolen. Universiteten i Sussex och Hull tillhör de få akademiska
insitutitioner hittills publicerat sig i någon form.som

Debatten regeringskonferensen förs mestadels inom dentyvärrom
politiska och akademiska eliten. överskuggasEU bland väljarna av
arbetslösheten, för den offentliga servicen, skolans utformningoron
och skatterna.
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Bryssel""Labour eftergivet mot

kommande parlamentsvalet kommer dekampanjen inför detUnder
det sociala kapitletutmåla anslutning tillkonservativa ettatt somen

labourpartiet eftergivetkonkurrenskraften och helahot motmot som
kommeröverstatlighet. Oppositionenoch för ökadBryssel öppet att
regeringenkonservativa splittringen lamslagithävda denfortsätta att

på deisolerad position, med litet inflytandetilloch fört landet en
framtidsfrågoma.europeiska

brittisk EU-politik blir dockifrågamother of all battles""The om
stårvalutan denanslutning till denfrågan nugemensamma omom en -

parlamentsvalen.på dagordningen införkvar
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TYSKLAND

Fyra nyckelteman dominerar den tyska officiella uppfattningen
och debatten inför regeringskonferensen: subsidiaritetsprincipen,
andra pelaren, tredje pelaren och institutionella frågor. Dessa

ligger ocksåteman i linje med den tysk-franskagemensamma
uppläggningen.

Tydlig kompetensdelning

Subsidiaritetsprincipen måste tillämpas på strikt Från tysksätt.ett
synpunkt innebär det vissa befogenheter måste kunnaatt återföras från

tillEU delstatema/förbundsländema.

Den tyska regeringen vill inte ändra skrivningen i fördraget, men
förordar konkretiserar principenatt i protokoll tillman ett
fördragstexten. sådantI protokoll skulleett avgränsningen uppgifterav
mellan EU och medlemsländerna kunna framgå klarare. Detta innebär
dock inte Tyskland kräver kompetenskatalog,att d.v.s. lista överen en
vilka befogenheter EU ska ha flera de tyska delstatema skulle härav
vilja gå något längre.

Fler utrikesbeslut med majoritet

Tyskland vill öka handlingskraften i den utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitiken, inte minst i ljuset händelserna i f.d. Jugoslavien.av

förutsättningEn är analys- och planeringsenhet. Däremoten gemensam
finns det inget stöd för "herr" eller "fru GUSP" i för andraspetsenen
pelaren.

Fler beslut bör enligt tysk uppfattning fattas med kvalificerad majoritet
inom utrikes- och säkerhetspolitiken dock i kombination någonmed-
form säkerhetsklausul. klartEtt uttalat mål på lång siktav är att
integrera VEU i EU.

Flyktingpolitik i första pelaren

De rättsliga och inrikes frågorna i tredje pelaren står medborgarna
Aven här krävsnära. enligt tysk mening handlingskraft och framsteg.

saknasDet i dag tillräckliga möjligheter bekämpa den organiseradeatt
brottsligheten i EU inreett gränser.utan
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roll för kommissionen,också starkareförespråkarTyskland en
rättsliga och inrikesEG-domstolen inom deochEuropaparlamentet

frågorna.

effektivitetförReformer

åstadkommainstitutionella reformer förpåTyskland driver kravet att
bakgrund tillviktigsamarbetet.i Eneffektivitetstörreen

medlemsländer.mednaturligtvis utvidgningenreformbehovet är nya

antaletutökaförändringenkanske viktigaste ärDen att
bördemokratiska legitimitetenstärka denmajoritetsbeslut. För att

stödjerTysklandinflytande.fåEuropaparlamentetsamtidigt större
där parlamentetbeslutsprocedurer ärpå minska antalettanken att

samtycke ochförenklas,medbestämmande som börinblandat till tre;
samråd.
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ÖSTERRIKE

Ännu har inga österrikiska positioner inför regeringskonferensen
formulerats, än i allmännaannat ordalag. I maj 1995
offentliggjordes s.k. vitbok, där allmänna riktinjeren
formulerades. En klarare bild förslag och positioner föreliggerav
sannolikt i slutet februari, efter pågåendedeav
regeringsförhandlingarna.

Ingen informationssatsning

Den debatt förekommit har i hög grad förts sakkunninga. Ingensom av
officiell satsning gjortshar för informera regeringskonferensen,att om

bara fått begränsad uppmärksamhet i medierna. Däremot inledssom
under året sannolikt informationskampanj inför höstens val tillen
Europaparlamentet. detl sammanhanget förmodligen också frågortas
kopplade till regeringskonferensen upp.

Tre områden har i huvudsak varit i hittills i de österrikiskacentrum
diskussionerna: östutvidgningen, sysselsättningen och hur EU:s

utrikes- och säkerhetspolitik kan komma påverkaattgemensamma
Österrikes neutralitet.

Oro för fri rörlighet

Grundsynen utvidgning mycket positiv. vissöst är Enmoten oro
finns dock för tänkbara konsekvenser. riskEn dennämns är attsom
fria rörligheten for kan medföra hårt konkurrenstryck frånettpersoner
östliga grannländer framför allt tjänstesektom, vilket kan leda tillmot
ökad arbetslöshet. Vidare befaras utvidgningen, inte denatt om

jordbruks- och strukturpolitiken reformeras, blir så dyrgemensamma
Österrikeopinion väcks den. nettobetalare tillatt är EU.mot storen

Paradoxalt vill landet samtidigt behålla jordbruksstödet från EU.nog

Sysselsättning i fördraget

Med tilltagande arbetslöshet har sysselsättningsfrågan kommit att
uppmärksammas alltmer. Från officiellt håll inte främmande förär man

sysselsättningen på något förs in i fördraget. har i debattensätt Detatt
betonats eventuella tördragsformuleringar behöver kompletteras medatt
någon form åtgärdsprogram. Fackföreningsrörelsen har ställt kravav

54



sysselsättningsfrågan får central plats i fördraget, i synnerhetatt en
tredjeinför genomförandet EMU:s steg.av

Livlig neutralitetsdebatt

iden uppmärksammatsdebatten, åtminstonelivligasteDen mestsom
Österrikes utrikes-deltagande i denmassmedia, har rört gemensamma

bådaSkiljelinjen går mellan desäkerhetspolitiken.och
ÖVPSPÖ konservativa.socialdemokrater ochkoalitionspartiema

ÖVPSPÖ förordarhållning. å sin sidaneutralitetsvänlighar en mer
ioch fullt deltagandeifullt medlemskap VEU gemensamen

neutraliteten. Enligtgår förena medsäkerhetspolitik, vilket inte att
SPÖ och partietspelat sin roll,neutraliteten intehar ännu ut

omfattarsäkerhetsordning,alleuropeiskförespråkar ävensomen
Ryssland.
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