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Förord

sammankallaunder 1996Maastrichtfördraget ska EU-ländemaEnligt en
Konferensen skaregeringar.medlemsländemasföreträdare förkonferens med

för de målbehöverändrasbestämmelseri fördragetundersökavilka att somsom
fördraget skauppfyllas. härangivna där ska kunna Den ägastår översynen av

vill bliantal länderutvidgas medskamed sikte på EU ettatt somrum
Östeuropa.Central- ochfrämst imedlemmar,

regeringen för arbeta96-kommittén har tillsattsparlamentariska EUDen attav
sakfrågorviktigareutredningarhuvuduppgifter: dels låtamed två göra somom

dels stimulera denregeringskonferensen,behandlas underkan komma att
företrädare för olikahuvudfrågor ochkonferensensoffentliga debatten kring ge

uppfattningar.för sinatillfälleåsikter argumenteraatt

seminarier ochkommitténarbetsuppgiftenför denInom arrangerarsenareramen
och bakgrundsanalyserskriftserie med informationhearingar utsamt avenger

skrifter harFöljande övrigaregeringskonferensen.olika frågor inför getts ut:

lägesrapport"regeringskonferens"EU:s en-- organisationsföreträdare,medregeringskonferens hearingEU:s"Röster om --
SOU 1995:77debattörer och forskare"

synpunkterochinstitutionemasregeringskonferensen1996"EU rapporterom --
1995:80i övriga medlemsländer"SOU

medlemmar" SOU 1995:83bliländer kan EU:s"EU-kandidater 12 nyasom-- hearing iSammanfattningmöjligheter och problem.utvidgat EU"Ett enav--
augusti SOU 1995:1011995"

unionens tredje pelaresäkerhet Frågorfrihet och"Medborgarnas EU om- -
SOU 1995:102inför regeringskonferensen1996"

införandra pelareförsvar. Frågor EU:ssäkerhet,"Omvärld, om-
SOU 1995:111regeringskonferensen1996"

seminarium iSammanfattningöppenhet,kontroll."Sverige i makt,EU ettav- -
1995:130september 1995" SOU

inför regeringskonferensenspelreglervad internabestämmer EU:s"Vem-
1996:41996" SOU



beskriver del de frågor inomDenna EU:s första pelarerapport storen av som
varit till diskussion inför regeringskonferensen, både i Sverige ochuppe
utomlands, och kan bli föremål för förändringar. Skriften i sambandutsom ges
med EU 96-k0mmitténs seminarium den 26 januari förstapelarfrågorna.1996om

Texten har sammanställts kommitténs sekretariat pressekreterare Andersav
Bolling med utgångspunktfrån material från departementen.

Stockholm i januari 1996

Björn Sydowvon
Ordförande i EU 96-k0mmittén
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INLEDNING

1996, kommerregeringskonferens, inleds den 29Under EU:s marssom
avhandla begränsatpraktiska politiska skälsåvälmedlemsländerna ettattsomav

fördragen utesluteravgränsningen inte given. Enantal Men översynärämnen. av
på dagordningen.förhand, och i princip kan allt hamnasamarbetsområdepåinget

Två "minimum"teman

med säkerhetövergripandetvå"minimum" kanEtt sägas teman, somvara
institutionellareformera detDetkommer systemetär attatt tas enaupp. -

ministerrådet och Europaparlamentetkommissionen,mellan främstförhållandena
nödvändigsådanreformmedlemsländernaå den andra. Enochå sidan, ärena

Efter utvidgningfrämjas i EU-samarbetet.effektiviteten skaredan i dag enom
beslutad blir förändringarpolitiskt redanmedlemsländerytterligare 10-12med --

nödvändiga.här helt

ochutrikes-tydligare definiera denandraDet är atttemat gemensamma
bestämmelser ipelare,EU-sarnarbetets andrasäkerhetspolitiken, vars

oprecisa.flera avseendenMaastrichtfördraget i är

områden de i sigtill dessatvåagendanbör begränsas ärSomliga attattmenar -
regeringskonferens.Andra tyckerför behövatillräckligt svårlösta attatt egenen

samtidigt.angeläget Detfördragen detfler delar överdet finns är att sesomav
pelare, och det gällersamarbeteti tredjeinrikes EU:sdet rättsliga ochgäller

innefattar de flesta EU:sEG-pelarenförsta pelareomfattandeEU:s avsom- -
politikområden.

sysselsättningspolitikFörslag om

första pelaren. Iförordar reformer inom delarländerSverige hör till de avsom
regeringskonferensen har Sverigeförberetts.k. reflexionsgruppden som

sysselsättningspolitik iavsnittinföraförslag ett nyttattpresenteratett omom
i första pelaren gäller ocksåförändringardiskussionernafördraget. Men t.ex.om

konsumentpolitik och jämställdhet.miljö,

har frågornaregeringskonferensentill självakopplingarSvagare om
unionen, MenEkonomiska och EMU.jordbruk ochstrukturfondema, monetära

framtidadiskusionen EU:si den allmännaintresseeftersom de röner stort om
områden imed dessavalt i någon månutveckling, har vi även rapporten.att ta



Svensk inställning redovisas

Regeringensuppfattning i vissa grundläggandefrågor redovisasi skrivelse tillen
riksdagen Skr. 1995/96:30, regeringskonferens"EU:s 1996". de flestal kapitel

för denredogörs svenskainställningen.



Miljö

inför regeringskonferensen harI förberedelserna flera länder, bl.a. Sverige,
miljöfrågor.gjort klart de vill diskutera Den reflexionsgruppatt som

ocksåförberett konferensen miljön viktigt område.nämner ettsom

Miljöreglema i grundläggandefördrag kan komma till diskussionEU:s påupp
flera Dels kommer miljön in allmänt diskuterar hur besluten skasätt. när man
fattas inom hur Europaparlamentetsinflytande ska ochEU, vilkent.ex. stort vara
majoritet ska tillämpas vid beslut. En målsättning med konferensenär attsom

effektivare minstförsöka hitta arbetsmetoder, inte med tanke framtidaen
utvidgning EU.av

finns det också vilja hos många länder allmänt stärka miljöns rollDels atten
inom förtydliga de grundläggande målsättningarna påEU, t.ex. attgenom

och säkerställa miljöaspekter beaktas på allaområdet EUzsatt
verksamhetsområden.

Minimiregler

miljön politikområden EG finns fortfarande kvar iSedan 1987 EGzsär ett av
det finns Romfördragetform EU:s första pelare. innebär avsnitt iDetta att ettav

behandlar miljön där de grundläggande målsättningarna förochsom
miljöpolitiken slås fast artikel l30t i Romfördraget. dessareglerl30r I anges-

understryksockså hur besluten ska fattas, och det de regler beslutasatt som
oftast i form s.k. direktiv ska utformas minimiregler, så attav som
medlemsstaternakan tillämpa krav de vill.strängare om

finns dock flera andra regler i fördragen anknyter till miljön.Det T.ex.som
miljön i den grundläggande bestämmelsen syftet med Europeiskanämns om

artikel i Romfördraget. Ett viktigt område den inregemenskapen 2 ärannat
marknaden.Miljöaspektema betydelse inför reglerhar närstor man gemensamma
för till kan cirkulera fritt mellan medlemsstaterna. viktigaDenatt attse varor

genomförandetartikeln l00a, handlar den inre marknaden,innehållersom om av
beaktas.därför bestämmelser hur miljön skaom

frågan jordens överlevnadRör om

reflexionsgruppenden slutrapport lämnades i december 1995 kanGenom som av
få indikation på hur andra medlemsstater frågan förbättrademan en ser om



miljöregler i fördragen.

"strategi förkortfattadinnehållerförstatvå delar.består DenRapporten enav
och"MedborgarenrubrikenUnderställningstaganden.med politiskaEuropa"

betydelse.grundläggande Detområdendär miljönEU" ett avav sexanges som
överlevnadmiljön fråganochgränsöverskridandemiljön rörpåpekas attäratt om
bör därförKonferenseninvånare.alla jordensför forbarainte utaneuropeer,- område kandettapåförmågahur unionensundersökaenligt attrapporten agera

stärkas.

finnsdagordning, där detkommenteradandra delenDen rapporten anger enav
följande:sammanfattningsvismiljön. Deviktiga punkter sägeravsersomsex

till deökad hänsynallmännhetensintresseunderstrykerGruppen av en- hållbar utveckling.påmiljön och kravetsättsgränser ensom av
Exempelbör prioriteras.politikområdengemenskapensolikaMiljöhänsyn på- marknaden.inretrafik och denjordbruk,på sådanaområdenär

viktig.beslutademiljöreglerredan ärtillämpning i medlemsstaternaBättre av- effektivt påmöjligheterunionensKonferensen bör undersöka att ageramer
nivå.medlemsstaternasbör vidtasidentifiera åtgärdermiljöområdet och som

tillenhälliga beslutövergå frånbereddamedlemsstaterFlera är att-
miljöanknytning.områdenmedmajoritetsbeslut på

kämsäkerhet istärka reglernafråganmedlemsstaterNågra atttar omomupp-
Euratomfördraget.

till Rio-deklarationStarkare koppling

miljökravenstärkapå tvåriksdagenpekarskrivelse till sättI regeringens attman
i Romfördraget:

de Janeiro 1992miljökonferens i Rioslutsatsernafrån FN:sDels bör stora om-
fordragen.återspeglasiutveckling tydligarehållbaren

allaska inom EG:smiljöhänsynDels bör skärpakravet tasattman-
jordbruk och trafik.politikområden, t.ex.som

inledande artiklama iin i deslutsatser kan främstRio-konferensens vägas
målsättningar.grundläggandeRomfördraget Maastrichtfördraget EU:soch om

EG-områden finnsandramiljöhänsyn också påNär det gäller kravet att ta
praktikenmiljöavsnitt. iRomfördragets Mensådanregel ivisserligen redan en
behandlarArtiklarbegränsadeffekt.regel hardet visat sig dennahar att som

heller någrainnehåller intetrañkpolitikenexempelvis jordbruks- och närmare
möjlig förbättringska beaktas.miljöaspektema En ärbestämmelser hur attom

tillmöjlighetartiklar.miljöperspektiv i dessa Eninföra är attattett seannan
demiljökonsekvensbedömningar allaordentligakommissionen redovisar av

miljökonsekvenser.kan haförslag på dessaområdensom



Man kan också sigtänka förtydliga de principer för EGzs miljöpolitikatt som
i Romfördraget, införa hänvisningt.ex. tillatt denanges genom en

substitutionsprincig tillämpas i Sverige på kemikalieomrâdet innebärsom
ungefär den hanterarkemikalier alltid skaatt efter undvika farligasträva attsom
kemikalier kan med mindre farligaersättas produkter.som

God miljö medborgerlig rättighet

En fråga kommer diskuteras vid regeringskonferensenatt inärsom att ta en
förteckning i fördragen medborgerligarättigheteröver ska gälla inom EU. lsom
det sammanhanget tillgången till god miljöär de rättigheter kanen en av som
diskuteras.

En fråga kan komma gäller artikel l0Oa i Romfördragetannan som upp om
genomförandet den inre marknaden. Där finns dels bestämmelseav atten om
kommissionens förslag till harmoniseradesamordnade regler ska utgå från en
hög miljöskyddsnivå, dels den omdiskuterade s.k. miljögarantin, som ger
medlemsstaterna behålla miljökrav förrätten visssträngare vadatt änen vara
EU:s harmoniseradekrav anger.

Slutligen kommer miljöfrågor, in i diskussionen hur beslutennämnts,som om
ska fattas i Beslut på miljöområdetEU. fattas i allmänhet ministerrådet medav
kvalificerad majoritet. i vissaMen fall gäller krav på enhällighet för beslutatt ett
ska kunna fattas, det gäller miljöskatternär och planeringsfrågor. dessafallt.ex. I

det givetvis svårare komma framär till beslut kvalificerad majoritetatt än när
tillämpas.

Frågan i vilka fall enhällighet ska krävas för beslut kommer troligen påom upp
konferensen,liksom frågan ökat inflytande för Europaparlamentet. dag harIom
parlamentetbara rådgivanderoll i sambandmed miljöregler beslutasmedatten
stöd artikel l30r-t. Parlamentethar alltså ingen rådet i dessafall.vetorättav mot
När det gäller regler med miljöanknytning den inre marknaden harrörsom
parlamentet däremot sådan beslutsförfarandet har i dessa fallvetorätt,en men
visat sig krångligt och svårarbetat.vara



Konsumentfrågor

bredd, djup, traditionEU-nivå konsumentpolitiken intePå har ännu samma
Många medlemsländerna harSverige.den har ibetydelseoch avsom

långpå konsumentfrågor tid och byggtunderemellertid ettsatsat upp
konsumentskydd.starkt

ekonomiskamål ochfrämst uppnåhandladeEG-sarnarbetetTill början attomen
bl.a.skulleför medborgarna. Konsumentemalevnadsstandardenhöja gynnas

marknadenskapade.företagen den inremellanden ökadekonkurrens somgenom
produkterna bättre.lägre och kvaliteten påbli prisernaUtbudet skulle större,

därför preciserades inte någraindirekt, ochskulle kommaFördelarna
Romfördraget.i grundfördrag,konsumentmål EG:s

marknadenKoppling till inre

konsumentskyddetkunde stärkasdettidigare sällsyntDet att gemensammavar
funktion.den inre marknadenssamtidigt syftadetill förbättrainte åtgärden attom

konsumentpolitik tillkom förstuttryckligEn genomgemensam
Maastrichtfördraget 1993.

riskerna för konsumenternagränsöverskridandeökar ocksåhandeln blirMen när
lösa tvisteravtalsvillkor, möjligheterdet produktsäkerhet,gällernär att m.m.

nödvändiga fördet här områdetDärför frmgerande regler påvälär gemensamma
konsumenternasMed otillräckliga regler riskerarbra konsumentskydd.ett

förtroende EU-samarbetet urholkas.för att

inrättadesmed i 1973Storbritannien kom EGNär Danmark, Irland och en
omvandladesbyrån tillkonsumentskydd. 1981oberoende för miljö- ochbyrå ett

iungefär departementkommissionengeneraldirektorat i motsvarar ett
och atomsäkerhet.regeringen, miljöskydd, konsumentskyddmed föransvar

generaldirektorat,DG Därkonsumentfrågoma XXIV.fick sål 1995 ett egetmars
leksakers säkerhet,produktsäkerhet,behandlas allmänfrågor t.ex.om

vilseledandereklam och prismärkning.konsumentkrediter,

rättslig grundstärkaVill

den rättsliga1995/96:30, stärkaregeringen vill, enligt skrivelsesvenskaDen
börkonsumentpolitik i fördrag. Deteuropeisk EU:sförgrunden gemensamen

främjamål för unionendet överordnattydligare attframgå är ettatt



konsumentintresset. Dessutom bör konsumentintresset tydligare ivävas
utformningen regler också på andra områden i EU-samarbetct,av menar
regeringen.



3. Arbetsmarknad

Frågan sysselsättning mycket påsätts högt EU:s dagordning. Underom
Europeiska rådets möte i Madrid i december 1995 kampen motgavs
arbetslöshet "maximal prioritet". Arbetet för öka sysselsättningen lyftesatt
fram "huvudsakligadet sociala, ekonomiska och politiska målet lör EUsom
och dess medlemsländer".

Under 1995har övervakningen och samarbetetkring sysselsätmingsñågomaöver
stärkts mellan finans- och arbetsmarknadsministrarnai EU-ländema. Dessa
ministrar lade tillsammans med kommissionen fram pårapporten gemensam
Madridmötet, där arbetsmarknadspolitik integrerad del denses som en av
ekonomiska politiken.

Många rekommendationerna i ligger helt i linje med svenskrapportenav
arbetsmarknadspolitik. handlarDe bl.a. ökad satsning utbildning,påom
omläggning från passiv till aktiv arbetsmarknadspolitik och flexiblare
arbetsorganisationer. Ungdomar och långtidsarbetslösa bör prioriteras, enligt

liksom jämställdhetsarbetet. Enrapporten, ska utarbetasrapportny, gemensam
till i december 1996.toppmötet

Svenska ambitioner

Under regeringskonferensenkommer Sverige bl.a. driva inomatt att man ramen
för sysselsättningsuniøn stärker de ambitionerna foren gemensamma
sysselsättningenoch övervakar utvecklingen lägre arbetslöshet.mot

Den svenskaregeringenvill de nationella för sysselsättningt.ex. att programmen
roll liknar den konvergensprogrannnenhar inom förges en som som ramen

EMU. Liksom i börEMU också regelbundenprocedur skapasför följaatten upp
åtgärdernai de enskilda medlemsländerna.

ll



Arbetslivsfrågor

område.regler arbetslivets SkäletEU har hel del rörgemensamma somen
inre marknadens fria rörlighet förtill det främst den över gränsernaär
sådana regler fattas i allmänhet med enhällighet.arbetskraft. Beslut om

kvalificerad majoritet.arbetsmiljö beslutas dock medRegler gällersom

Storbritannien har utvidga samarbetet påEU-länderAlla attutom enats om
fogat till särskilt protokoll tillarbetslivsområdet avtalett ettgenom

följande detta benämningensociala protokollet. I detMaastrichtfördraget, det är
protokollet avtalet.på såväl som

Regelverk för fjorton

regelverkfjorton medlemsstaternasociala protokollet hardetGenom ett egetav
regelverk det möjligtlagförslag arbetslivet. Dettaframför lägga görröratt som
medger. Möjlighetenfält vad Romfördragetlagstifta inom bredare än attettatt

utvidgad. Reglerska fattas ocksåkvalificerad majoritet beslutanvända ärnär
Storbritannien, däremot pågäller inte imed stöd protokolletantas avsom

socialaEU-land. Proceduren enligt detföretag verksamma ibrittiska annat
med fatta enhälligtministerrådet har misslyckatsbaraprotokollet till atttas om

Romfordraget.beslut enligt

främja sysselsättning,protokollet bl.a.i det socialamålDe är attsom anges
och främjafullgott socialt skyddarbetsvillkor, skapaförbättra levnads- och ett

arbetsmarknadensdialogen mellan parter.

iblandibland, enhällighetMajoritet

kvalificeradfattas medprotokollet, beslutområden kan, enligtPå följande
majoritet:

arbetsmiljö,-
arbetsvillkor,-

samrådmed arbetstagare,information och- arbetsmarknaden,kvinnor och påjämställdhet mellan män-
långtidsarbetslösa.åtgärder för- hindra de berördainte skagäller minimiregler,beslutDessa som

regler.och införamedlemsländerna behålla strängareatt

områden:inom följandefortfarande gälla vid beslutEnhällighet ska
socialt skydd för arbetstagare,social trygghet och-

12



skydd för arbetstagare anställningsavtalnär upphävs,-
representationoch kollektivt tillvaratagande arbetstagaresintresseninkl.av-

medbestämmande,
anställningsförhållanden för medborgarefrån länder utanför EU,-
ekonomiska bidrag till sysselsättningsfrämjandeåtgärder.-

Länderna har i protokollet införainte regler på EU-nivå frågorenats att iom om
löner, föreningsrätt och vidta stridsåtgärder.rätten att

Genom det sociala protokollet har kommissionen skyldighet samrådamedatten
arbetsmarknadens innan den lägger fram förslag tillparter regler pånya
arbetslivets område. harParterna nio månader på sig försöka lösa fråganatt

kollektivavtal på Europanivå. En medlemsstatkan dessutom överlåtagenom åt
arbetsmarknadens införliva regler kollektivavtal.parter att genom

"Bör bli bindande för hela EU"

Den svenska regeringen det ligger i svenskt intresseatt höga krav påmenar att
arbetslivets område i det europeiskavärnas samarbetet minimiregler, ochgenom

alltför skillnader mellan ländemasatt lagstiftningstora undanröjs. Den svenska
inställningen därför bestämmelsernaiär sociala protokolletatt bör bli bindande
för hela EU.

Sverige kommer arbetaför det socialaprotokollet integrerasatt iatt eller ersätter
det avsnitt i Romfördraget handlar arbetslivsfrågor eller socialpolitik,som om -det kallas i fördraget. Det kan också bli aktuellt med omarbetningar,som
förbättringar, strykningar och preciseringar i respektive i såväl protokollettexter

fördraget.som

Britter avviker

Också majoritet de andra medlemsländerna positiva tillär socialaen av att
protokollet blir del fördraget. Storbritannien emellertidär sådanen av emot en
lösning, eñersom den skulle minska konkurrenskrañen.attman anser

Sverige värnar svensk modellom

Sverige dessutompositivtär till arbetsmarknadens och kollektivavtalenatt parter
starkare ställning såsomhar manifesteratsi sociala protokollet.ges en -

De övergripande målen för EU-arbetet på arbetsrättens område, menar
regeringen, ska den svenskavärna modellen på arbetsmarknadenatt ochvara om

föra fram och kollektivavtalensatt betydelsefullapartemas roll på den europeiska
arbetsmarknaden.



protokollStadga ersätter

förberettrellexionsgruppi denSlutligen kan nänmas att somman
den europeiskainförlivamöjlighetendiskuteratharregeringskonferensen att

sociala stadga inteSannolikt åsyftas EG:si fördraget.sociala stadgan
protokollet ochsocialatill detföregångarenkanEuroparådets. Den sägasvara

avsiktsförklaring,politiskStadganmedlemsländer1989.elva är somantogs enav
tillkom detmåldelar dessgenomförakunnabindande.Förjuridisktinte attär av

protokollet.sociala

behöverfråganpositiv,försiktigtståndpunkt här kansvensk sägasEn menvara
intei fördragetsocialastadganden ersätterinförlivandeytterligare.utredas Ett av

protokollet.socialatill detöverenskommelseninförlivandeett av



Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män hör till de frågor den svenska
regeringen prioriterar i EU-arbetet. Mycket ambitionerna kan uppfyllasav
utan ändra iatt EU:s fördrag. Det handlar framför allt politisk vilja iommedlemsländerna för fåatt till stånd nödvändiga direktiv eller komma
överens samarbete i övrigt på jämställdhetsområdet.om

Romfordragets artikel 119 lika lön för lika arbeteom viktigär utgångspunktenför EUzsjämställdhetsarbete.Artikeln har EG-domstolenspraxisgenom getts enförhållandevis vid tolkning.

Den har också preciserats antal detaljreglerett direktivgenom grundarsom- -sig på andra artiklar i fördraget. Dessa gäller lika lön for lika och likvärdigt
arbete, likabehandling i arbetslivet anställning, yrkesutbildning, befordran och
arbetsvillkor och i socialtörsäkringssystemen skydd for gravidasamt kvinnor
och ammandemödrar.

En ytterligare grund för skapa jämställdhetsregleratt finns i dag inya avtalet omregler på arbetslivets område, det s.k. sociala protokollet se kapitel
Arbetslivwågor.

Aktuellt från olika utgångspunkter

Jämställdhet har aktualiserats med olika utgångspunkter inför
regeringskonferensen.I reflexionsgruppen har konstaterat konferensenman attmåste frågorta relevantaär förupp vanliga människor.som Jämställdhetmellankvinnor och imän högstaär grad sådanfråga. Ett syfte med fördragsändringaren

höja jämställdhetsfrågomasattvore eller tydliggörastatus att dem.

Ett viktigt problem troligen ligger bakom olika förslagsom kommit i- som uppsambandmed retlexionsgruppensdiskussioner mångaär beslutatt fattas påsom-olika områden i EU kan påverka möjligheterna uppnå jämställdhetatt mellan
könen antingen positivt eller negativt beroende på hur besluten utformas. Deområden aktuellaär mest sysselsättningsom är och tillväxt, utbildning ocharbetslivsfrågor områden där samarbetetväxer.-

I dag finns inga krav på jämställdhetseffekteratt olika beslutav gemensammaska analyseras.Gör sådananalys timerman en kommissionenst.ex. att såmanviktiga vitbok tillväxt, sysselsättningochom konkurrenskraft innehåller radenförslag skulle kunna motverka jämställdhet.som



målcentraltJämställdhet

villSverige görariksdagentillskrivelse attsiniredovisarRegeringen
Sverigehela EU.förmålcentralttillochkvinnor män ettmellanjämställdhet

måstejärnställdhetsperspektivetklargöraför attRomfördragetstärka attocksåvill
mainstreaming.s.k.aktivitetergemenskapensi allabeaktas

medfinnsalltidjämställdhetsperspektivinnebärakunnabl.a. att ettskulleDetta
kansåPååtgärd. sättellerbeslutföregår ettanalysprocess eni den som detfullt innanredasbeslutet ututrespektivemänkvinnorförkonsekvenserna av

klubbas.

ochfamiljvillkor iskildaochkvinnors mänskunskaperkrävsdettaFör om
studerartill ettbidrarjämställdheten attanalysordentlig mansamhälle. En av

ökakommakanfattas attbeslutförhindraoch kan att somnyanseratämne mer ihär intehandlarDetkvinnor.förkonsekvensernegativaochsegregationen ge
göraatträttigheter, utanindividen snarare omhandförsta att nyageom starktdärmedochfullödigaområdenrelevantaallapåbeslutministerrådets mer

jämställd.politikunionenshelatillbidra göra meratt

rollökadkanDomstolen ges

iaktualiseratsocksålikabehandlingellerjämställdhetharreflexionsgruppenI -- generelleller rättindividenförrättigheterdiskussioner enmedsamband nyaom
kandomstoleninnebäraskulle attfördragetireglerSådanajämställdhet.till

fördragetmedförenligakanjämställdhetsåtgärdervilka ansessomkomma avgöra
det.inteoch vilka ärsom

socialadetföra överjämställdhetfrämja attskulleåtgärd voreviktigEn som brettfannsdettaFörRomfördraget.tillArbetslivsjiågorkapitelprotokollet se
reflexionsgruppen.istöd
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Handikappfrågor
EU har ingen kompetens besluta frågoratt i rör handikappolitik. Detsom
beror på de flestaatt medlemsländer betraktar handikappolitiken som ennationell fråga och därför inte har funnit anledning att samordna den med
övriga länder.

Samtidigt har många EU-beslut betydelse för funktionshindrade. Varje gång det
läggs förslag till regler för produkter, och varjenya gång frågor omStandardiseringoch teknisk utveckling behandlasinför beslut i EU, kan aspekter

berör med funktionshindersom finnaspersoner med. Också de gemensammaregler finns för den inre marknadensövrigasom "friheter" tjänster, kapital och
personer kan påverka derassituation.

Dessutom påverkar utfommingen EU:s olika för utbildning, utbyte,av program
stöd och verksamhet olika slag funktionshindradesmöjligheterav delta i dessaatt
på lika villkor med andra. Många bristen på bestämdaatt reglermenar omtillgänglighet för funktionshindrade leder till diskriminering.

Beakta handikappaspekter i alla beslut

Reflexionsgruppen har diskuterat olika lösningar för undvika diskriminering.att
En lösning, föreslagits Sverige, slå fastsom är handikappaspekterattav att ska
beaktas i alla relevanta EU-beslut. Gemensammaregler, börprogram, m.m.utformas så tillgänglighetenatt för med funktionshinder säkras. Manpersoner
kan undvika hinder för funktionshindradeatt skapasinya onödan.

En lösning diskuterats iannan reflexionsgruppensom införaär att endiskrimineringsklausul i Romfördraget, förbjuder diskriminering på grundsom avbl.a. funktionshinder. Man måste emellertid vilkaöverväga ekonomiska,noga
verksamhetsmässigaoch rättsliga konsekvenser inte minst vad gäller den-kompetens överlämnastill gemenskapensom sådanregel skulle få.en-



Strukturfonder/

regionalpolitik
strukturpolitik ärochregional-bedrivaförverktyghuvudsakliga attEU:s

EU:sfjärdedelomkringomfattarDestrukturfondema. avende s.k.
1999.löperfonderna utförgälleri dagreglerDebudget. somgemensamma

införmåste görasomständigheterallaunder enöversyninnebärDet att en
år 2000.börjanmedverksamhetsperiodny

ihanden detvid ävenomarbetningen attdenfrånErfarenheterna senaste ger
medarbetetskulleFöljaktligenår.på minst nyaettnormalfallet är processen

1998.halvanunder förstapåbörjasbehövastrukturfondema avregler för

förutsättningar.ändrarEUUtvidgat

iistrukturpolitiken EUochregional-förförutsättningarnauppenbartDet attär
ÖsteuropablirochCentral-imedlemmarpåverkaskommergradhög att nyaom

behövastrukturfondemamed attsannoliktDärför kommer systemetmedlemmar.
nödvändigt.vadtidigare än voreöver armarssomses

icapitaBNPlågharmedlemskapföraktuella perländer är enDe som skulleländernadeflestamedlemsländer. Denuvarandetill nyaförhållande av
ded.v.s.l-områden,målbli s.k.i sin helhetregler,dagensenligtförmodligen,

Utaninom EU.regionalstödetomfattandedettillberättigade mestskulle vara blibudgetför EUzskonsekvensernadärigenomskullereglernaiändringarnågra
stora.

förändrasbörvadOenigt somom

bliriförändring systemetEUinom atttämligenEnigheten stor enär om
detråderbehövsförändringarslagsvilketutvidgning. Menvid somnödvändig en frånfårländersigtänkakanMan attmeningar merdelade somsannolikt om.

länder äruppfattning änin harbetalar somdebidragibudgeten än annanen
nettobidragsgivare.

förändringarTänkbara vore:
mål,strukturpolitikensochregional-eller flera sexslopa ettatt av- höjd BNP-gränsstödolika t.ex.förkvalificera sigförvillkorenskärpa attatt-

mål 1,enligtför stöd
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restriktivare utbetalning medel under de olika målen.av-

Kombinationer dessa,liksom ytterligare alternativ, naturligtvisav är tänkbara.En
möjlig arbetsgång är underatt regeringskonferensenläggerman fast vissa
grundläggande förutsättningar för reformera strukturfonderna,att och att manutifrån dessasedanarbetarfram regelverk underett nytt 1998/1999.
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EMU

EMU, ochunionen,monetäraekonomiska och processenfor denReglerna
ochvalutadå bl.a. gemensamtredje endesstill etapp, gemensamfram en

finnsDetfördrag.i EU:sangivna enfinnsinföras,skacentralbank noga
skaEMU-frågorna inte tasmedlemsländerna att uppblandenighet omstor

regeringskonferensen.under

ocksåregeringskonferensen attsägsinförriksdagentillskrivelseregeringensl
deltarSverigefor EMU.regelverketförändringnågoneftersträvarinteSverige av

andraEMU:sifullt etapp.utnu

tredjeDeklaration etappenom

sidasvenskfråndeklarationtillsamtidigthänvisas avgavsskrivelsen somI en
slutligtDen ettmedlemskap. säger attförhandlingarnaunder om

"kommerEMUtill tredjeandrafrån etappenövergångentillställningstagande av
bestämmelsernamedenlighetoch iutvecklingenfortsattadeni ljusetgörasatt av

fördraget".i

riksdagSverigesdetocksåklargjordes är somförhandlingarna attmedsambandI
EMU.tredjedeltagandeiSveriges etappeni frågan avställningskaytterst ta om

ochfor-analyseraskautredningregeringentillsatte1995oktober somI en
EMU.tredjeideltagandesvenskt etappenmednackdelar avett
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Jordbruk

På inget områdeannat har den politiska samordningen inom gåttEU så
långt inom jordbruket. Här är överstatligheten isom praktiken genomförd.
Samtidigt har behovet reformeraatt jordbrukspolitiken växt sig alltav
starkare. Detta är de och kompliceradestora frågorna för EU underen av
kommande år.

EU:s jordbrukspolitik CAP Common Agricultural Policy utformades för cirka
40 år sedan. Syftet jordbruket konkurrenskraftigt,göraattvar att garantera
jordbrukama skäliga inkomster, stabilisera marknaden,att att trygga
livsmedelsforsörjningen och konsumenternalivsmedel tillatt rimliga priser.ge

Fyra grundbultar

Det fanns fyra grtmdbultar i strategin:
marknad,en gemensam-
priser,gemensamma-
finansiering,en gemensam-

övriga länder.gentemoten gemensammur-

För upprätthålla politiken krävdes batteriatt åtgärder, tillett exempel tullar,av
interna prisstöd, importavgiñer och exportsubventioner.

Politiken framgångsrik så till vida lönsamhetenoch inkomsternaattvar Desteg.
tidigare underskotten förvandlades till överskott, vilket skapade problem.nu nya

reformEn blev nödvändig till följd höga priser, miljöstömingar ochav ett
svåröverskådligt med omfattandebyråkrati.system en

Reformer inleddes 1992

1992 års CAP-reform innebar priserna sänktes, till börjaatt med på bl.a.att
spannmåloch nötkött. Jordbrukarnakompenseradesmed direkta arealbidrag och
djurbidrag. reformenI ingick också lägga del marken iatt träda.en av

dagI CAP for ungefär 46 EU:s budget, ellerprocent 37 miljardersvarar av ecu
ca 315 miljarder kronor. Nära hälften lagstiftningen inom EU rörav
jordbruksomrâdet. För svenskdel omfattar lagstiftningen cirka 20.000 sidor text.

21



1992"otillräcklig reform"Klart

otillräcklig.klartCAP-reforrnårsbedömning 1992Enligt svensk är
densamhällsekonomiskt dyrbar, utgörJordbrukspolitiken storär en

ochöverblickaoch den svårmedlemsländernafor och ärbudgetbelastning EU att
regeringen.kontrollera, menar

svenskaenligt dendessa skäl,redanreformera CAPmotiveratDet är att av
faktorer:två viktigakommerTill dettaregeringen. yttre

överenskommelserinternationellaleva tilldet svårtreform blirUtan att uppen- VärldshandelsorganisationenWTO.ochvärldshandelsavtaletGattforinom ramen

nyckelfråga.utvidgasutformas EUska ärjordbrukspolitiken österutnärHur en-

östutvidgningenStöder

aktuellaländeröstutvidgning. de tioI ärSverige stöder EU:s svararsom
människor. Hurmiljoner9,5sysselsättningenförjordbruket 27 procent av

deinre marknad stötestenama,till EU:s är storasektor skadenna en avanpassas
annorlundahelteftersom strukturen ut.ser

prisnivå i EU,betydligt lägre änallmänhetiKandidatländema har menen
inträde i EU:shushållen. Ettforändålivsmedelforutgifterna är posttungen

for dessamatprishöjningorimligskulle betydajordbrukspolitik engemensamma
länder.

Östeuropa genomför andraochprivatiserarCentral- ochiländerSamtliga
bedömningen ärgår långsamt,jordbrukssektorer. Processenreformer i sina men

i dessajordbruksproduktionenforutvecklingsmöjlighetergodafinnsändå detatt
länder.

förändravillOckså kommissionen

CAPkonstaterasDärkommissionenpresenterade attrapport.december 1995I en
eller inte.till ståndutvidgningen kommerförändrasmåste oavsett om

för CAP:strategieralternativaskisserarKommissionen tre

tillösteuropeiskaländernaoch ettcentral-ansluts dequo-m0dellen"I "status- medavfärdasstrategi,möjligbedömsoförändrat CAP. Den mensom en
med tanke på Gatt.blandstabil,långsiktigt annatdet intemotiveringen äratt

och 20mellan 9medkostnader ökaskulle EU:sanalysersvenskaEnligt
miljarder kronor.75-170miljarder ecu
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I "Radical Reform" förutsättsen prisstödenatt avvecklas så- attvärldsmarknadspriser blir gällande på den inre marknaden.
Produktionsbegränsningar, kvoter och djurbidrag awecklas. Inkomststöd eller
ersättning för miljöåtgärder kan dock utgå till jordbruket.

I "melIanaltemativ"ett fortsättningpresenteras på 1992 års CAP-reform.- en
Prisstöden sänks För krympa prisgapetatt mellan EU och de central- och
östeuropeiska länderna. Kompensationsbidrag betalas ut.Produktionsbegränsningarkan tillämpas.

Kommitté utarbetar svenska förslag

Före 1990 hade Sverige jordbrukspolitik i sina huvuddragen liknar EU:s.som
Genom 1990 års jordbruksrefonn skulle det gamla reglerings- och
subventionssystemetavvecklas. Denna reform i huvudsakär vägledande for det
svenskalångsiktiga agerandet i fortsättningen.även En parlamentarisk kommitté
har till uppgift lämnaatt samlat förslag tillett reformer i syfte attmarknadsorientera, miljöanpassa och avreglera EU:s gemensammajordbrukspolitik.

Analyser framtas

Med sikte på regeringskonferensenarbetarJordbruksdepartementet med att tanufram konkreta analyser och förslag på hur CAP ska ändras för attöstutvidgningen ska bli möjlig, till exempel det gällernär avveckling eller
begränsning kvotanvändningen och i vilkenav takt och vilken ordning
utvidgningen ska ske.
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