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Till statsrådet HellströmMats
MaastrichtfordragetEnligt skall EU-ländema under 1996 sammankalla konferens meden

för medlemsländemas regeringar. Konferensenföreträdare skall undersöka vilka
bestämmelser i fördraget behöver förändras de mål står angivna där skallattsom som

härkunna uppfyllas. Den fördraget skall också med sikteöversynen äga EUattav rum
utvidgas med länder vill bliskall antal medlemmar, främst i Central- ochett som

Östeuropa.
Regeringen tillsatte den parlamentarisk utredning inför års9 1995 1996mars en

regeringskonferens Dir. 1995:15. Kommittén har antagit 96-kommittén.EUnamnet
ÖvrigaOrdförande riksdagsman Björn BeritSydow s. ledamöter Andnor s,är ärvon

Birgit Friggebo fp, Siv Holma v, Lennmarker m, Berit Löfstedt s, HelenaGöran
Nilsson Odell kds, Marianne mp, Sandberg-Friesc, Samuelsson Yvonne s, StenMats
Tolgfors m.

kommitténs sekretariat ingår departementsrådet Ingrid MarklundLarénI
Bollinghuvudsekreterare, docent Gullan Gidlund sekreterare och redaktör Anders

pressekreterare.
utredningar viktigare sakfrågor kanKommittén har uppdraget dels låta göraatt somom

stimulera offentliga debatten kringbehandlas vid regeringskonferensen, dels denkomma att
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsiktsriktningar utrymmege

för sina uppfattningar.att argumentera

Expertuppsatser
huvuduppgiñen 96-kommittén givit inom främstför den första harInom EU experterramen

statsförvaltning, forskningsinstitut i uppdrag analysera antaluniversitet och närmare ettatt
regeringskonferensen. viktigviktiga frågor kan komma behandlas under Enattsom

målsättning i Sverige kringmed expertuppdragen har varit bygga kompetensatt upp en
minst till övriga medlemsländer ochframtidsfrågor inte i förhållande EU:sEU:s stora -

utredningsfält.institutioner. Därför har det krävts ganska brettett
huvudsak följande frågekomplex:Uppdragen gäller i

-insyn och öppenhet,
utvidgning såväl genomförande bl.a. behovenframtida konsekvenserEU:s som av- -

anpassning, relationerna maktrelationer,mellan små och och andrastora stater
subsidiaritetsprincipen,-
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,-

maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,
-instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten fördrag,säga EU:satt upp

mänskliga rättigheter,EU-medborgarskap och-
miljöpolitik,-

-jämställdhet,



regionalpolitik,-
sysselsättningspolitik,-

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

tjugo96-kommitténSammanlagt EU expertuppsatser.runtpresenterar
ierfarenheter arbetetstatstjänstemäns EU:sfor svenskaredogörFöreliggande rapport av

sammanställdåret.det Den ärunderoch arbetsgrupperkommittéer senaste av
Lindskog ochbyrådirektör PeterEkstedtCamilla Karpers,avdelningsdirektör

FörfattarnaStatskontoret.projektledare påPålssonThomasorganisationsdirektör svarar
seminarium 96-till det EUi sittanknyterinnehållet.för Rapportensjälva tema som

svenskadå olika EU-representanterseptember 1995,iarrangerade slutetkommittén av
1995:130. Den utgörmedlemskap se SOUnio månaderseftersina erfarenheterbeskrev
utgivna studiernatill tidigaredeockså komplementinriktningempiriskamed sin ett av

och effektivare.Enklare1995:131,maktbalanser se SOUochkomplexitetEU:s
givitshar ocksåskriñer medFöljande ut:expertuppsatser

Jemeck.i MagnusSubsidiaritetsprincipen EU1995:123,SOU-
maktbalanserkomplexitet ocheffektivare. Om EU:sEnklare och1995:131,-SOU

Lysén.Gidlund,Janerik Göran
ochhistorisktöstintegrationsamspel.Utvidgning och EU:s1995:132,SOU ur-

afMikaelidentitetsbytesvensktsmåstat-stonnakt:Förhållandetperspektiv.ekonomiskt
Åke Sundelius.Andersson, BengtMalmborg, E

skrifterAndra

i allmänsmåskriñer,seriekommitténVid sidan utexpertuppsatserna mersomengerav
sammanfattarochregeringskonferenseninförproblemområdenolikaform presenterar

gratis och distribuerasskriñer ärkommittén Dessahearingarseminarier och arrangerat.som
behandlartio skrifter Dejanuari 1996 harHittillsbibliotek. ut.alla gettstill landetsbl.a.

utvidgning och EU-framtidaunionenstredje pelare,andra ochförsta,EU:sämnen som
sammanfattarskrifterNågraregeringskonferensen.införinstitutionemas rapporter

kommitténhearingarseminarier och arrangerat.som

januarii 1996Stockholm

SydowBjörn von
96-kommitténOrdförande i EU



Innehållsförteckning
Abstract kort sammanfattning engelska 6......................................................... ..

Sammanfattning och bedömning 7.............................................................. ..
Sammanfattning ......................... ..
Bedömning .......................... ..

Inledning l3........................................................................................................... ..
Uppdraget l3....................................................................................................... ..
Bakgrund syfteoch 13........................................................................................ ..
Metod 14............................................................................................................. ..internationellaSverige och organisationer 17....................................................... ..
Sverige internationellt mycket aktivt 18............................................................. ..
Internationella byråkratier .......................................... ..

Utländska erfarenheter EU 23av ........................................................................... ..
Inledning 23........................................................................................................ ..
Strukturen 24....................................................................................................... ..
Förvaltningskulturen 29...................................................................................... ..
Beslutsprocessen 30................................................................................. ..

Svenska erfarenheter arbetet i EU 33av ..................................................... ..
svenska deltagandetDet 33................................................................................ ..
allmänna intrycketDet 36................................................................................... ..

Beslutsmiljö och inflytande 38........................................................................... ..
på Europeiska kommissionenSynen 45............................................................. ..

Deltagandet i kommissionsfasen ............................... ..
iDeltagandet rådsfasen .............................................. ..

Informations- och dokumenthanteringen 67....................................................... ..
Mötesforfarandena 72......................................................................................... ..

Personligt intervjuadeBilaga 78............................................................................. ..
i telefonintervjuundersökningenBilaga Frågor 80................................................. ..

Bilaga Litteraturförteckning 83.............................................................................. ..

16-0128H



Abstract
memberbetween the 15 statesfunctions in interplayUnionThe European an

of Swedish civillarge numberinstitutions.administrations and AEU servantsvery
representatives ofanddecision-makingUnionstheparticipate expertsprocess as

Council.Commission and thelinked theworkingcommittees andSweden in togroups
Unionsviews of theSwedish civil servantsofstudyThe structurepresent a summary

the civilarisen in relations betweenproblems that haveand of theworking procedures,and
institutions.service and EU

functions relativelyUnionwork in thecivil servantspicture that theoverallThe
administration. Theshortcomings the EUcleartheresmoothly. However, are some

complex andCommission;co-ordination within theweakdueprincipal problems toare
financial regulation and control;procedures; inadequatedecision-makingsluggish an

of infonnationhandlingdeficiencies theadministrative culture;hierarchicexcessively
insufficient interpreting andandof meetingsorganisationinefficientdocuments;and

translation.
the additional workcivil service,with relatively smallSweden,likeFor country aa

deficienciesadministrativeTheshortcomingsresulting from these areonerous.
SecretariatCouncil lackCommission and thefact that thetheconsidered due, topart,

widening ofdeepening andfewof the yearsespecially in viewsufficient pastresources,
perceivedgenerallywhoCommunity civilforworkloadco-operation. The servants,EU are

high.highly competent,as
potentials for increasedthereSwedish civilmajority of thetheAccording servants,to are

call forcivilTheseworking procedures.andUnions servantsefficiency in the structure
clear-decision-making procedures,uniformsimpler andfewer,reformssuch moremoreas

for drawingclearer rulesinstitutions,within theresponsibility andbetweendivision ofcut
forpreparationsthoroughorganisation,administrative"flatter"legislation,draft moreaup

of othermeetings andconveningnoticeearlier dispatch ofthroughmeetings e.g.,
services.translationinterpreting andimproveddocuments, and



Sammanfattning1 och
bedömning

Sammanfattning

Hundratals svenska statstjänstemän deltar sedan början 1995 intensivt i iarbetet denav
Europeiska unionen för Sverige i olika kommittéer och arbetsgrupperrepresentantersom
knutna till Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd. Denna rapport som
Statskontoret har genomfört uppdrag 96-kommittén redovisarEU statsförvaltningensav
erfarenheter arbetet med EU.av

fåSyftet har varit tidig inventering EU:s struktur och arbetsformeratt en av synen
vilka uppståttproblem har i relationerna mellan statsförvaltningen och EU:ssamt som

institutioner. Vi har i detta sammanhang koncentrerat undersökningen till kommissionen
rådet.och Sammanställningen baseras intervjuer40-tal personliga 164ett samt

standardiserade telefonintervjuer tjänstemänmed inom statsförvaltningen, samtliga med
erfarenheter Erfarenheter frånEU. har inhämtats svenska och utländskaävenstora av

tjänstemän anställda vid institutioner forskare frågor.EU:s och studerat dessasom

Arbetet i EU fungerar bättre än väntat

bildenDen statsförvaltningens arbete i EU fungerar relativt bra,ärsammantagna att attmen
samtidigt finnsdet uppenbara brister i administration.EU:s Av telefonintervju-

framgårundersökningen 61 intervjuadede tjänstemännen EU:satt procent attav anser
hantering Någotdet svenska inträdet varit bra. hälften, 55 ocksåän procent,av mer anser

det arbetet med har fungeratEU bättre än väntat.att egna
Dock finns mångadet omständigheter i uppfattarEU-arbetet problematiskasom man som

många såoch problemen allvarliga det skapar merarbete för förvaltningarna iär attav
medlemsländerna. För land Sverige, relativtmed liten förvaltning, blirett som en
merarbetet mycket resurskrävande och flera de intervjuade det viktigtäratt attav menar

studera de effekter den svenska förvaltningen strukturnärmare EU:s ochsom
arbetsformer medför.



vår inventering följande:framkommit vidhuvudsakliga problem ärDe som
alltförkommissionenSamordningen inom är svag.°

beslutsförfaranden.Komplicerade och tröga-
styrning och kontroll.finansiellBristande-
förvaltningskultur.hierarkiskalltförEn

dokumenthanteringen.informations-ochBrister i-
mötesorganisation.ineffektivEn

översättning.ochOtillräcklig tolkning

förbättrasbehöverkommissioneninomSamordningen

framgår detdelvi tagitforskningsrapporterdevåra intervjuer attsåvälAv avsom
tämligenKommissionen uppfattasotillräcklig.kommissionensamordningen inom är som

fleraspriddasakfrågor finns överoklar,arbetsfördelningenfragmenterad, är
konfliktertillsammansvanligt. Detta gördubbelarbeteoch attgeneraldirektorat är om
uppstår.intressen lättmotstridigagrund ihar sinansvarsområden konfliktereller som
tjänstemännenhälften, 56framgårtelefonintervjuundersökningen över procent,Av att av
så mångakommissionen ochigeneraldirektoratflerasakfrågor spriddasina överhar som

generaldirektoraten.mellanrevirtänkandefinnsupplever detdessafjärdedelar atttre av
vadgörså för statstjänstemännenalltid lättdärmed inte vetaattDet somär vem

villmål kommissionenfår desvårare klarhetocksåblirkommissionen. Det att somom
statsförvaltningensvenskadenmedförkompetenserna ävenuppnå. överlappande attDe

kommissionen. Dessafrån delarfråga olikauppgifter iolikafåribland avmottaga samma
tjänstemännen.fleraineffektiviteten,administrativastarkt till denbidraroklarheter anser av

föreslår bl.a.tjänstemännensamordningsproblemen attmedtillrättakommaFör att
respektivemellansammanslagningar, gränsytanbli färregeneraldirektoraten bör attgenom

sigrevirtänkandet fortplantarundvikaförtydligaredefinierasgeneraldirektorat bör attatt
börsamordnaregeneralsekretariatets rollkommittéer,ochtill arbetsgrupper samt att som

stärkas.

beslutsförfarandenKomplicerade och tröga

mycketstatstjänstemännensvenskauppfattas deBeslutsförfarandena inom EU somav
därförefterlysesbeslutsförfarandenenhetligaenklare ochkomplicerade. Färre, avmer

alltförbeslutsprocessendessutom ärtelefonintervjuadedemånga. 60 attprocent anserav
utdragen.långsam och

kommissionenmedverka utövartill uppgift närharVerkställighetskommittéema, attsom
uppfattasförfarandenförfaranden. Dessaolikaflerabefogenhet,verkställandesin styrs av

många intervjuade.deförenklas,krångliga behövermånga ochochonödigt avansersom
undvika deförrenodlas. Dettabörverkställighetskommittéernaroll i attKommissionens

skall tillämpas.förfarandenvilkadiskussionernaständiga somom



inom inrikesrådet framförallt procedurema i den tredje pelaren, dvs. det ochdetI är
fråninte fungerar tillfredsställande. Tjänstemän med erfarenheterrättsliga samarbetet, som

krångliga,nuvarande procedurema för och vilket leder tillområdet de är tungaattmenar
rådsnivåer,i fem olika vilket minstTredje pelaren struktureradfördröjningar. är anses vara

då nivåerna den inbördesspeciellt mandaten för de olika oklara ochför mycket, ären
Några nivåerbristfällig. tjänstemän därför antalet skulle kunnasamordningen attanser

minskas.

för utarbetandet förslagTydligare regler av

påverka riktning i den tidigaEU-politiken i önskvärd bedömsför störstUtrymmet att vara
i har utarbetaKommissionen den institution EUbeslutsprocessen. rättfasen är attsomav

kommissionengeneraldirektoraten i mängdlagstiftning.förslag till Detta gör genom enny
rättsakter. Ibland anlitas konsulter ochutkast till förslagidépromemorior och om nya

beståendetill ochoftast vänder sig arbets-alltsom experter,expertgrupper, avman
intresseorganisationer.från nationella förvaltningar ochrepresentanter

svår överblicka.framkommit denna fas upplevsvåra intervjuer har detAv attatt som
Så börfastare regler.intervjuade därför det behövsdeFlera t.ex.att enanserav

måldefiniering ocksåbättre planering ochmöteskalender utformas. En vorenoggrannare
formaliseras ochintresseorganisationemarelationerna med görasbörönskvärd. Dessutom

synliga.mer

rådetitid mellanKort mötena

rådeti mellan arbetsgrupps-,mycket korta tidenintervjuade pekar denFlera deav
utsträckningför i önskadministerrådsmöten. Tiden ofta alltför knappoch ärCoreper- att

svenska skafrågan regeringskansliet och för denbereda inomhinna representantenatt
rådets generalsekretariatutvärdering gjorts inomförbereda sig väl. internhinna I somen

ske bättrerådet det skallföreslås mellan i skall ökajust tidsspannet mötena samt attatt en
representationenvid den svenskarådets möteskalender. Tjänstemänuppläggning menarav

klart underlätta det svenskapraktiken, skulle det heltskulle idessa förslag omsättasatt om
samrådet riksdagen.inkl. medberedningsarbetet,

finansiell kontrollstyrning ochBristande

den finansiella styrningenfrån organisationer visarandra internationellaErfarenheter att
organisationensamtidigt risken föri skymundan,kontrollen ofta hamnaroch attsom
insyntjänstemän med i dessaorsak hög. Svenskai förtroende just dennaförlorar ärav

utvärderingar olikaliksom objektiva EU:skostnadsanalyserfrågor att avmenar noggranna
effektivt och förEU-administrationens arbeteföroch projekt behövs göraatt merprogram

dessa tjänstemänlegitimitet. Vidareförtroende ochdessvärna attatt anserom
uppgraderas ochi generaldirektoraten börför budgetarbetetkommissionens interna system
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proceduren för revision förbättras. förslagenBland finns varje generaldirektoratatt att
finansiell enhet granskar alla transaktioner.upprättar en som

Förvaltningskulturen hierarkisk

hierarkiska inslaget i institutioner synnerligen starkt.Det EU:s Av de telefonintervjuadeär
måste64 detta alltför starkt. Beslut ofta chefsnivåhög vilketärprocent att tasanser en

långa ocksåleder till handläggningstider. hierarkiska kulturen sig dåligDen uttryck itar
informationsspridning delegeringen Någraoch beslut lägre dignitet uteblir.att av av

tjänstemännen inom hålls fåexempel detta det kommissionennämner är attsom
budgetdiskussioner till frågorenhetsmöten och del och detaljer iatt stor upptas av

administrativa anslag.
organisationFlertalet tjänstemän "plattare" med ansvarsdelegeringattanser en mer

liksom ökat inslag nordisk förvaltningskultur skulle främja effektiviteten i EU:sett av
förvaltning.

dåligNågra jämställdheten mellan könen inom institutioner.upplever EU:s Blandäratt
svåraretelefonintervjuade kvinnorna fjärdedel kvinnor harde än män göraatt attanser en

våra påtalatsin hörd. personliga intervjuer har flera tjänstemännen SverigeIstämma attav
jämnare könsfördelning rekrytera fler kvinnor till framförbör verka för allt deatten genom

högre posterna.

informations- dokumenthanteringBehov förbättrad ochav

undermåligaallra problemet för tjänstemännen i statsförvaltningen denDet största är
dokumenthanteringen i institutioner. tredjedel de telefonintervjuade harEU:s Drygt aven

tillgångsvårigheter få till information,efter inträdet i EU haft dokument och andraatt
Ävenfrån rådet framgår vårakommissionen. brister i dessa avseenden, dethandlingar av

majoritet, dokumentenpersonliga intervjuer. klar 70Dessutom ärprocent, attanser en
förklaras texthanteringenoch i vissa fall otydliga. Delvis kan detta medtunglästa även att

spår rättstradition den i Sverige.bär förvaltnings- och änannanav en
i kombination med kallelser och dagordningar tillmängden handlingarDen attenorma

otydligt och ofullständigt formulerade, den nationellakommer ochmöten är görsent att
Såblir lidande arbetsbördan betungande för tjänstemännen.beredningen och extra gott som

måsteadministration förbättras isamtliga de intervjuade EU:s markant dessaattav anser
måste förbättrad cirkulationavseenden. Framför allt det ske dokument och andraen av

handlingar inför möten.

ineffektiv mötesorganisationEn

rådetvid kommissionen genomförs ineffektivtFlera tjänstemän ochmötena ettattanser
långa,ofta för behandlar detaljer eller irrelevanta saker, följer inteMötenasätt. är

dagordningen, Intervjupersonema ökad mötesdisciplin skulle ökaattosv. menar
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och de muntliga inläggenborde anmodas leda bättreOrdförandeneffektiviteten. mötena
Någraåtgärdpåkallad bättre förberedelserbegränsas. En mötena.skulle kunna är avannan

telefoner, bildtelefoner, faxinformation, ökad användningockså ökad skriftligföreslår av
ökad öppenhet vad gällerersättning till vissa Enellerkomplement möten.och internet som

kommunikation.underlätta denskulleEU-handlingar sortens
viktiga, och endastalla 13påtalade ineffektiviteten tycker mötena ärden nästanTrots att

Frågornahålls alltför ofta. avhandlastelefonintervjuadede mötenaatt somprocent anserav
informella kontakter,möjlighet odla olikaframför alltochangelägna mötena attär ger en

EU-arbetet.viktiga ivilka varaanses

Språken ställer till problem

tillgåmånga. för det inteTolkning finnsproblem förSpråket inte mesta attär, oväntat, ett
ofta saknas. Detsammamed kompetenseftersom tolkartill det, rätthar rättnär manens

ofta mycketdokument kommeröversättningaröversättningsverksamheten,gäller sentav
dålig kvalitet.sällaninteoch är av

få uttrycka sigintesig frustreradeVissa kännerSpråkproblemen upplevs olika. över att
många. vanligastespråken alltför Detproblemetmodersmålet, för andra ärär attsnarare

situationerfinns franska ochenbartkanske handlingarallvarligaste problemet näroch är
språketengelska det möten.i stället förfranska ärdär gemensamma

tillrätta medkommaskauppfattningar hurolikaråder emellertidDet om man
del vill meddet kostar. Enoch möda ännutid,språkproblematiken och den somresurser

så förfördelas iSverige intetolktjänsteröversättnings- ochfungerandekräva atthögre röst
driva detskäl bordeSverige praktiskaAndraarbetet. attdet att avansergemensamma

beredningsnivåema motivet Sverige medmedarbetsspråk de lägretvå tillinförs atttre
sådan linjeFördelen meddålig, förfördelas. ärservicendär attnuvarande ärsystem, en

verkligendär dei de situationerdå kunna användasöversättningspersonal skulleochtolkar
behövs.

personalarbetsbelastning och kompetentHög

uppfattningen EU:shardeltagit i undersökningentjänstemän harde attFlertalet somav
deför skötatillräckligt dimensioneradeområden inteflerainstitutioner är att nya

Såvälsamarbetet inneburit.utvidgningårens fördjupning ochdeuppgifter senaste avsom
rådssekretariatet hartjänstemännentjänstemänkommissionens enormensom

såledeskan intebyråkrati alltförskulleFöreställningen EUzsarbetsbelastning. storatt vara
ibristerna dennaadministrativaMånga devår undersökning.bekräftas tas uppsomavav

underbemannade.rådssekretariatetkommissionen och ärtillhärledaskan snarastattrapport
insatser.enskilda tjänstemännensberoende degradi högarbeteEU:s är av

initiativrika. 70ochkompetentagenerellt mycketuppfattastjänstemänKommissionens som
inomkompetensensvenska tjänstemännentelefonintervjuadede attanserprocent av
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kommissionen tillräcklig inom det sakområdet. Då dessa tjänstemänär villogärnaegna
ocksåmed sakfel de mycket grundliga och i sitt arbete.ärertappas noggranna

Bedörrming
Vårt uppdrag tidigare haft utgångspunkthar, mycket generellt samlasagts, attsom som

erfarenheternade svenska verka inom EU och de tankar finns hur arbetet iattav som om
skulle kunna effektiviseras det administrativaEU planet.

påverkarMånga faktorerde effektiviteten i administrationen såväl nationellav som
unionsnivå de grundläggande fördragen. vår ändåEnligt mening bör intestyrssom av man

underskatta effektivitetshöjningar åstadkommasde med beaktande dessa kan inomsom av
respektive institution. områdenExempel där väsentligt ökad effektivitet nåsbör kunna är
intern organisation, ledarskap och styrning handläggningsformer och andrasamt
administrativa rutiner.

förändring i ellerEn EU:s struktur beslutsprocess skulle naturligtvis konsekvenser för
fördelningen befogenheter. respektiveoch Inte bara arbetsvolymer i institutionav ansvar

påverkas, ocksåoch i den nationella förvaltningen skulle möjligheterna till inflytande.utan
går inte skilja administrativadärmed helt mellan den sakpolitiska och effektiviteten,Det att

Vi därför inventeringdessa begrepp hör mycket detaljeradnära attsamman. anser en mer
påverkarför studera strukturer och arbetsprocesser möjlighetenbör hur EU:sgöras att att

få sakområde.föra fram och gehör för den svenska politiken inom respektive
förhållningssättregering sig tillriksdag och ska kunna skapa klartFör ettatt

inom få fram linjeoch strukturer EU och eventuellt svensk ellerarbetsprocesser en
frågor, sammanfattningsvis bör vidare och bygga"politik" i dessa attanser man upp

området. unionen stårkunskap minst med tanke den Europeiskadjupare Inte atten
frågan administrativt ska klara eventuellt inträdeinför hur ett avom man nya

Vår unionens institutioner speciellt kommissionen imedlemsstater. studie visar ochatt
svårt årensklara de utvidgning medlemsstater inuläget har att senasteav av nya

såväl fördjupatkombination med Maastrichtavtalet breddat samarbetet.att man genom som
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Inledning2

Uppdraget
låtamed uppdragdir.1995:15kommitté göraparlamentarisktillsatt attharRegeringen en

årsvid 1996behandlassakfrågor kommakanviktigareutredningar attsomom
kringoffentliga debattenstimulera denskallUtredningamainom EU.regeringskonferens

underlagåsiktsriktningarolikaförhuvudfrågor och företrädare attkonferensens ge
fortlöpandei sammanhangetKommittén skalluppfattningar.sinaför avgeargumentera

lämpligt.finnerutsträckning denochi den taktenskildai ämnenrapporter som
fram tidigangelägetfunnit det96, har bl.a.kommittén, EUparlamentariska attDen en
struktur ochoch EU:serfarenheterstatsförvaltningensden svenskainventering synavav

Föreliggandeinventering.utföra dennai uppdragfickStatskontoretarbetsformer. att
frånerfarenheter arbetetsammanställninginnehållerochresultatet häravärrapport aven

medlem.Sverige blevsedanmed EU

och syfteBakgrund
nationellamedlemsländernasmellan de 15i samspelverkarEuropeiska unionen ett
påverkarinstitutionella strukturUtformningen EU:sinstitutioner.förvaltningar och EU:s av

såvälverksamhet i EU. Föradministrationema och derassåledes nationellade
strukturer ochkunskaperbeslut krävsgenomförandepolitikutformning omavsom

svårighetermed depraktiska arbetet,detminst erfarenheternaarbetsprocesser. Inte somav
förvaltning.berördspridas inomfinns, böralltid

samspel med EU-administrationernasde nationellastudiermed överDet är sparsamt
arbetsformer.procedurer ochorganisation,internadeinstitutionema översamt senares

stått medani skymundan,oftaoch styrning haradministrativa kapacitetFrågan EU:som
fortskrida harskalllångt integrationsprocessenhurfrågor snabbt ochhurpolitiska om

legalafokuserat dessintressetkommissionen hargällerdetdominerat diskussionen. När
stymingskapacitetddessbefogenheter änsnarare

Journal of PublicEurope".AustralianCan the CommissionMetcalfe, "After 1992:bl.a.Se Les manage
1992.51 No.1.MarchAdministration,Vol.

T2 l6-0l28
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ocksåDet med dokumenterade erfarenheterär de nationellasparsamt av
administrationemas arbete inom probleminventeringarEU. De gjorts ofta i formärsom av
promemorior eller handböcker avsedda för internt bruk. sådanaI fall dessa inte allmäntär
tillgängliga. Det finns inte någonheller uttömmande dokumentation svenskaav

frånerfarenheter andra internationella organisationer, skulle kunnasom vara en
jämförelsegrund för arbetet med EU.

Utredningens syfte har varit samla de erfarenheter företrädare för svenskatt som
statsförvaltning har EU:s strukturer och arbetsformer identifiera vilka problemsamt attav

uppståtthar i relationerna mellan statsförvaltningen och institutioner.EU:s Vi harsom
råda,undersökningen till Europeiska kommissionen Europeiskaavgränsat och unionens då

främstdet dessa institutioner svenska statstjänstemänär kommer i kontakt med.som
Som jämförelse har tagit del svenska erfarenheter från andra internationellaav

organisationer forskning byråkratier.kring internationella Vi vidaresamt av ger en
orientering forskararbeten och debattinlägg kring EU:s struktur och arbetsformerom som
förekommit inom någraEU:s institutioner i övriga medlemsländer.samt

Frågeställningarna har berört svenska statstjänstemäns administrationEU:s vadsyn
gäller dess

institutionella struktur-
förvaltningskultur-
beslutsförfaranden
informations- och sekretesshantering
mötesförfaranden

remissförfarandehearing- och
till inflytandevägar

kompetens
språkbruk

Metod

Denna bygger i första hand intervjuer. Till grund för utredningen ligger ävenrapport en
omfattande mängd tjänstemannarapponer, utredningar och forskningslitteratur.

Utredningen har personligen intervjuat 40-tal svenska tjänstemän inom framför alltett
departementsvenska och förvaltningsmyndigheter, också Sveriges ständigamen

representation vid Europeiska unionen, Europeiska kommissionen i näringslivet.samt
mindre intervjuer ocksåEtt antal har genomförts med utländska tjänstemän och forskare.

Som komplement till de personliga intervjuerna, låtithar Statskontoret IMU-ett
Testologen genomföra telefonintervjuundersökning statstjänstemännens erfarenheteren av

och strukturer MålgruppenEU:s och arbetsformer. i dennaav syn
telefonintervjuundersökning statstjänstemän deltar i beslutsprocessEU:s i olikavar som
arbetsgrupper kommittéeroch under antingen kommissionen rådet.eller Vid

två2De institutionernabetecknasframdeles rådet.kommissionenrespektivesom
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frågornatelefonintervjuundersökningar standardiserade vid personliga intervjuer,änär mer
möjligheterna till kvantitativ analysvilket öppnar svaren.en mer av

följande: kapitel redogör för allmännaDispositionen för I 3 svenskaärrapporten
från internationella organisationer forskning kringandraerfarenheter samt av

byråkratier. kapitel refereras utländska tjänstemäns och forskaresinternationella I 4
kapitel redovisasreflektioner struktur och arbetsformer. I 5 debeskrivningar och EU:sav

bådeSammanställningen i detta kapitel byggererfarenheterna arbetet med EU.svenska av
intervjuerna och telefonintervjuundersökningen.på personligade

Gullan Gidlund,gång utredningen haft löpande kontakt med docentharUnder arbetets
för 96-kommittén.kommittésekreterare EU

byrådirektörenavdelningsdirektören Camilla Ekstedt Karpers,genomförtsStudien har av
Pålsson projektledare.och organisationsdirektören ThomasLindskogPeter
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Sverige och
internationella
organisationer

Internationaliseringen avståndenökar stadigt och mellan världens länder minskar.gör att
hantera intemationaliseringen och det ökade behovet internationelltFör samarbeteatt av

har det sedan andra världskriget vuxit fram antal internationella regimer ochett stort
organisationer. I Makt och internationalisering SOU 1990:4, delrapportema tillen av
maktutredningen, definieras internationell regim "någonting mindre globalänen som en

överenskommelse.någontingordning tillfällig mellanstatligänmen mera en
varierar frågaInternationella regimer i hur formaliserade respektive hur omfattande deom

bygga skrivna, folkrättsliga påDe kan dokument eller överenskommelser deär. tysta -
ifrån fåtalkan omfatta allt samtliga till internationell regimEn aldrignästan utgörett stater.

någon någonslutlig lösning globalt problem eller för all framtid bindande regleringettav
frågekomplex. Regimen inte, för förhandlingarersätterett utan snarastav anger ramarna

frågormellan Internationella regimer, liksom de de reglera,suveräna ärstater. attavser
subjektiva påfenomen bygger de deltagande aktörernas förväntningar.som gemensamma

de internationella regimemas beslut ska efterlevas, krävs kontakterFör mellannäraatt
nivå. Påderas företrädare och olika organisationer nationell grundval det ökadeav

byråkratier,antalet internationella regimer har ofta i form internationella organisationer,av
nivåervuxit fram bred front olika i internationelladet Antaletsystemet.

fråninternationella organisationer har ökat efter1.200 vid tiden andra världskrigets slutca
19954.årtill 22.000 En del dessa organisationer har dessutom nationellauppemot avsattav

"dotterorganisationer", nationella FN-förbund, KorsavdelningarRödat.ex. m.m.
Internationaliseringen ocksåverkar i riktning, flertalet nationella organisationer ärmotsatt

någoninlemmade i internationell motsvarighet.

3ChristerJönsson,"Den transnationellamaktensmetaforer:Biljard, schack, eller spindelnät i Göteteater
HanssonochLars-GöranStenelored.,Makt och 1990,5.135.internationalisering,

Yearbook4 of International Organisations,Volume 1995/1996,Union of International1 Organisations,
Brussels.
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mycket aktivtinternationelltSverige
politiskainnebär intemationaliseringenandra länder,för de flestaSverige, liksom attFör

förhållanden och förutsättningar.internationellakopplas tillfrågor alltmerekonomiskaoch
uppnåandra länder församarbetar medinternationella trenden ochSverige följer här den att

svårare sig i bilaterala relationerhävdaSverige har oftamål. Små länderönskvärda attsom
kunnigt deltar iaktivt ochdeinflytandet ökarmedanstormaktema,med attgenom

kanal sprida desamarbetei internationelltdelta ärorganisationer. Attinternationella atten
i internationellaockså flitig deltagaremycketSverigevärderingarna.svenska är en

Sverige tionde platssådana, sigplacerardeltagande i 3750Medorganisationer. ett ca
länders.bland världens

många människor goda kunskaper ochhar givitinternationellaSveriges engagemang
förknippade medkonsekvenserförutsättningar och ärvilkaerfarenheterdjupa somom

detta ochdokumentationbegränsadfinns emellertidinternationellt samarbete. Det aven
imed deltagandetförknippadeproblempraktiskabeträffar de ärvadframförallt som

organisationer.internationellaochförhandlingarmultilaterala

byråkratierInternationella

utifrån intervjuer medochfinns tillgängligdokumentationframkommit, denharDet somav
organisationer, antalinternationellainomverksammavarit eller ettärtjänstemän somsom. några dessa.byråkratier. beskrivsNedaninternationelladrag hos avgemensamma

Långa beslutsvägar

mycketorganisationer,internationellai möterverkaroch tjänstemänBeslutsfattare ensom
komplicerade beslutsvägar.långamed ochoftabeslutscentra,strukturkomplex av

ärendenhandläggerförstärks tjänstemännenstrukturerhierarkiskaBeslutsprocessens attav
tilltraditionell kopplingdärför harochutrikespolitisk karaktärofta är ensomavsom

området.°forskareenligtsekretesstänkande,
tidskrävandemycketlånga beslutsvägarna,och formellamed deblir,Arbetsprocessen

svårtmycketförslag detutformandetUnder ärsvårt fattade beslut.ändraoch det är att av
detochförhandlingsprocessenstadier ärförhandlingspositioner ifrånretireraatt sena av

frånsamordnadenågra effektiva, reträtterockså svårt göra gemensammaatt
försiktighet, ökadtillnågra forskare, lederförhandlingspositioner. Detta, stormenar

beslutstempojlägretrögrörlighet och

sektorndenstatligakonsekvenserförvitbøkinternationalisering En1993:44,statsförvaltningen.:5DsFi om-
5.22.i Sverige,

1990.internationalisering,MaktochStenelo,red.,ochLars-GöranGöteHansson6
ibid.7
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finnsDet emellertid andra forskare den starkt hierarkiska beslutsprocessenattsom menar
kan tjäna till öka effektiviteten och minska de kulturellaatt spänningar lätt kan uppståsom

tjänstemänmellan kommer från olika länder och administrationer.som

Klassiska dilemman

Inom de flesta internationella organisationer finns konflikt mellan behovet personalen av
med kompetens åoch erfarenhet sidan, och önskvärdheten möjligastörstaena av
geografiska spridning åpersonal den andra. Den finske forskaren Raimo Väyrynenav

önskemåleni FN prioriterat det tvådeatt mestmenar man senare av
Flera frånmed erfarenhet internationella byråkratier framhåller också i vårapersoner

intervjuer personalpolitiken i dessa i högre grad borde präglasatt professionalitet och attav
i tjänstebeskrivningarna borde ha preciseringstörre ansvarsfördelningen.man av

Tjänstemän i internationella organisationer ställs stundom inför lojalitetsdilemma.ett
Vems intressen skall främst,sättas den internationella organisationens eller den egna
medlemsstatens Om tjänstemännen väljer prioritera organisationen riskeraratt
medlemsstaternas intresse och stöd till organisationen minska, inte minst vadatt avser
finansieringen. Begränsad finansiering huvudproblemet förär flertalet internationellaextern
organisationer, inte minst för FN. Om tjänstemännen däremot banden tillsätter den egna
medlemsstaten i första riskerar organisationen bli ineffektiv internrummet, splittringgenom

etc.och samordningsproblem, svårigheter fatta beslut, bristande legitimitet,att
Nordiska forskare studerat FN det viktigt den internationellaärattsom attmenar

organisationen helhet uppfattas neutral. jämförelseI med nationella organisationersom som
alla aktiviteter i internationellär organisationer definition politiska och de tjänsteren per

utförs byråkraterdess måste sålunda också räknas politiska till sin ochsom av natur,som
intressen.föremåldärmed bli för motstridiga nationella ambitioner och

språketFranska har stark ställningen

Franskan länge det absolut viktigaste språket inom diplomatin och postväsendet. Tackvar
de mycket starka kopplingama till utrikespolitik och diplomati har franskan fortfarandevare

stark ställning inom många internationella organisationer. språketDet störstaen ärnumera
dock engelska, spanskan vunnit år.även mångaInomterräng internationellaom senare
organisationer, inom vissa FN-organen, språkbrukett.ex. tidigt medförtattav attanser man
det blivit övervikt européer i personalsammansättningen.en av

3Väyrynen,Raimo,Nordic Countries thein UN, 1994,s.2l.
9lbid.
OTheNordic UN Project,TheUnitedNationsin Development ReformIrruer thein Economicand Social-Fields, NordicA Perspective,Final Report1991, 41.s.
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inflytandeharTjänstemännen stort

våra intervjuerredovisar vidorganisationerinternationella attvidAnställda
iformaliseradelångt änsamarbetetinternationella äri detarbetsprocedurerna enmer

hierarkiskastarkt utgörtill detmotverkande faktor systemetförvaltning. Ennationell
nivåer ilägresakfrågor finnsispecialiseringenstarkamycketemellertid den som

specialistkunskap,mycket högoftaanställs hartjänstemänDeorganisationerna. ensom
sakområden.respektivederasinominflytande blirtjänstemännensinnebär stonvilket att

kunnaFörinformella strukturer.viktigamedhand i hand attgår oftastrukturerFormella
nätverk.informellaofta starkatjänstemännenflexibelt bildarrelativtocheffektivtarbeta

ikunskapspridandetnyckelroll ioftaharorganisationernainternationella nyavDe en
Påmedlemsländerna.mellaninformationslänkarde fungerarsakfrågor, därenskilda som

nivå hålla sig ainternationellkontakterhartjänstemännationellakan dedetta sätt som
obetydlig delinteinnebärsakområden. Dettarespektive att avsinainomjour en

för debeslutsunderlagframläggertjänstemannennationelladeninformationen somsom
deoch bearbetatsfrån harellerantingen passeratbeslutsfattarna, avpolitiska emanerar

tjänstemän.organisationemasinternationella
medkontaktergodaförutomorganisationerna harinternationellaMånga de storaav

i formutredningsresurseroftavärlden över av egnaoch storaforskare experter
deinnebärförfogande. Dettatill sittutredningsanslag attellerutredningsenheter stortett

fram.skainformationvilkeninformation och tasviktigsigsamla rent styra somkan av
gånger kan hamånga störrebyråkratiemainternationelladeforskareVissa attmenar

reelladendärförvadutformning attpolitikens än avsetts,nationelladenpåverkan som
byråkratier."internationellainomtjänstemänså hosmakten är stor

svårSamordningen

Samordningen ochtillgodose.många intressenharorganisationerinternationella attStora
organisation.internationellkomplicerad imycketoftadärförstyrningen är en

för lyckashuvudförutsättninghävdat attFN-organisationema har attObservatörer enav
olikadefunktionell mellanochrationellarbetsfördelningen ärkoordineringen ärmed att

ansvarsområden ochkonflikteröverlappningar,undvikadotterorganisationema. För omatt
områden medidentifieraförsökabör gemensammafragmentering systemet manaven styrning.kontroll ochcentralsträvandenframför utövaintressen att

internationelladeinomintressegrupperingarochallianseroftabildasDet
detEftersompolitiken.läggabesluttydliga vidsärskiltblir attDessaorganisationerna. om

förändringarinnebärbudget,fastharorganisationerinternationellavanligtmycket enär att
satsningVarjebudgeten.omprioriteringarmåsteinriktning görapolitikens avatt manav

spindelnät", i Göteellerschack,Biljard,metaforer:maktens teatertransnationella"DenChristerJönsson,l
1990.internationalisering.ochred.,MaktStenelo,Lars-GöranochHansson

and Socialthe EconomicReformIssuesinDevelopmentUnited inNationsProject,TheNordic UNThe2 -
s.50.1991,Final ReportNordic Perspective.Fields,A
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något områdefråga sådantinnebär i fall ökarför visseller ettstörre ett attprogram en
gårdetområdes Några de intervjuade har berättat hurbekostnad. trögt attannat omav av

områden sådanasina vidsådana eftersom alla tjänstemän bevakarförändringar,genomföra
föreslås bli nedlagda ellersålunda internationell organisations kommittéertillfällen. Om en

ordförande/sekreterare bidrar tillområde, inte ovanligt dessasdetnedskuma år attattett
den aktuellaländernas delegaterkonfliktutlösa motatt engageragenomen

till lösningkomma frammisslyckas medomprioriteringen. Om attatt en genomman
bli genomförsakområdena, resultatet i ställetkankompromissa mellan att man en

måste lika mycket.misslyckandet leder till allaosthyvelsnedskäming, dvs. att spara

bristfälligstyrningenfinansiellaDen är

styrningen fungeratden finansiellaerfarenhetNågra intervjuade harde attpersonerna avav
intervjuadearbetatorganisation arbetar eller har Deinternationella dedåligt i den

kringadministrationen byggsföreteelsen,också mycket vanligabekräftar den näratt upp en
beroradministrationen bort. Dettatillså ofta kontrollapparateninternationell regim, glöms

finansieringsstrukturkomplexorganisationer harmånga internationella somatt en
intevarför kontrollenskilda länderna,belastar demånga kostnadsposterinnebär att en

får ansenligaochorganisationen sedannödvändig. När växerheller egnaansetts vara
utsträckning.i tillräckligrevisionsfunktionen medförinteoftaanslag hänger resurserna
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Utländska erfarenheter4
EUav

Inledning

Utifrån forskningsrapporter, betraktelser analyser gjortsoch olika ochexpertersom av
från äldre medlemsstater karakteriseras EU-institutionema och derasrepresentanter

byråkratier i det följande. Bland de olika institutionerna det kommissionen iochär mest
rådetutsträckning tjänstemän i de nationella förvaltningarnamindre kommer i kontaktsom

därför främstmed i sitt arbete, och det dessa behandlar.är som
Europeiska unionens struktur och arbetsformer beskrivs olika i litteraturen.sätt

Skillnaderna beror naturligtvis olika referensramar, olika nationaliteter ocht.ex.som
också så mångabakgrunder, och komplex administration uppvisar olikaatt stormen en

Så ministerrådetsidor. sysselsatte kommissionen 20 000 och 2 300 vidt.ex. ca personer
ingång". bestårårs faktum olika tillsammans1995 Det EU 15 medlemsländer medatt av

invånaremiljoner samtidigt unionen370 har omfattandenästan ettsom numera
kompetensområde frågan ändamålsenligdet aldrig kan bli effektiv ochgör att om en
administration i allas ögon.

helt unik internationell organisationEU en-
mångaunionen i internationellEuropeiska avseenden unik organisation medär etten

så låterinstitutioner inte lätt sig klassificeras. förvaltning rådet,EU:s medsystem av som
kommissionen, domstolen, parlamentet, och revisionsrätten de viktigastesom
institutionerna inte typisk för internationell organisation, därtill den alltförär ären

djupgående.centraliserad och har emellertid inte heller sin motsvarighet i de nationellaDen

3 Källa: Europa-information,UD. Fastanställda avlönadevia adm.anslag,forskningsanslag,+ personer m.m.
någraoch anställdai knutnatill kommissionen31december1994.personer organ
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Unionensdå klassas federation. förvaltninginte kanförvaltningarna, EU är attsom en mer
byråkrati.internationellhybrid mellan nationell förvaltning ochkarakterisera enen ensom

sakområdena i första pelaren, dvs. det kallasframför allt administrationenDet är av som
organisationer.jämfört med andra internationella Där harunikEUEG, görsom

befogenheter, de flestalångtgående ibland exklusiva därochkommissionen sorteras
gemenskapsreglema, EG-rätten.samarbetsområdena utformas de huvudsakligaoch där

säkerhetspolitikenutrikes- ochtredje pelaren, d.v.s. denochAndra gemensamma
mellanstatlig karaktär.inrikes- rättsliga samarbetet,respektive det och är mer av

beteckning de 20 kommissionsledamöternaanvänds i första handKommissionen som
kommissionskollegiet förslag formelltkanslier. i Detpersonliga Detoch deras är antas.som

i kommissionens administrativautformningen förslag, skerfaktiska förarbetet och av
olika specialorgan och enhetergeneraldirektorat GD,inkluderar 23 t.ex.apparat som

publikationer, tolkcentra, hundratals arbets- ochbyrån för nationellarättstjänsten,
från förvaltningarnabestående nationella ochtjänstemän deexpertgrupper avav

finns antalfrån intresseorganisationer, Dessutomolika ett stortetc.representanter
bistår vid utövandet dess verkställandekommissionenverkställighetskommittéer avsom

befogenheter.
lika omfattande och harrådet, slutligen fattas, intei där beslutenAdministrationen är en

rådet fler sju och deGeneraldirektoraten i intestruktur. spänner övermindre uppdelad är än
mycket förberedelsearbetetsakområden. Rådssekreteriatets ringa storlek berorfler att av

deComité des Représentants Permanents,rådsarbetsgruppema, i Coreperiinför mötena
ministerrådet sker i de nationellakommitté, och irepresentationernasfasta

representation i Bryssel.vid medlemsstaternasadininistrationema eller permanenta
någoniintresseorganisationer eller andra störreinte nationelladeltarDessutom experter,

nivå beslutsprocessen.politiskt prägladeutsträckning denna avmer
medlemskap ibefogenheternaoch de omfattandesärskilda rättsställningen görDen att ett

förförändrar i sinsamhällssektorer.alla DettaeffekterEU har nästan tur ramarna
representationen iDeltagandet ochlagstiftning i medlemsstaterna.ochpolitikutfonnning

internationellai andradärför klartfrån nationella tjänstemännen ände störreEU är
mångaså för andraDå mycketarbetsfáltet inom EUorganisationer. större änär

frånockså mindresig arbetets karaktär dessa. Detorganisationer, skiljerinternationella är
specialistfrågor.diplomati ochpräglat mer avav

Strukturen

många funktionerinstitution medKommissionen en-
effektivitet varierar kraftigt blandkommissionens roll, kapacitet ochBedömningen av

DanmarkNedergaard hävdardanske Peterutländska bedömare. Den attstatsvetaren som ny
pådärför inte tacklade denmissuppfattade kommissionens roll och sätti EG rättmedlem

DecisiønmakingandThe Community:O.Keohaneand StanleyHoffman, New European4 Sebl. Roberta.
Oxford, 1991.change,WestviewPress,lnc.,Institutional
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åren.under första betraktade den traditionelltde Man internationellt sekretariat ochettsom
makt.förbisåg den i själva verket besitter självständigatt stor

Enligt den tyske professorn i statsvetenskap Wolfgang Wessels, kan kommissionen och
funktionenförvaltning ha följandedess sägas

sakfrågor,Administration: behandla säkra kontinuiteten i förvaltningen, förbereda1 och
genomföra möten.

råd och beslutsunderlag till politiker och kommissionärer i2 Teknisk expertis: olikage
policy-frågor och möjliga implikationer dessa, dvs. grundläggande målpolitiskaav ge

konkret form.en
problemområden, föreslåfunktion: identifiera och analysera innovativa3 Analytisk

långsiktigtinom för existerande politiken utveckla planer imetoder den och ettramarna
perspektiv.

till och integrera nationella förhandlingspositioner.Medlarfimktiøn: bidraga samla4 att
kontrollfttnktion.5 Genomförande- och

6 En självreglerande funktion.

Vilka funktioner dominerar beror vilka generaldirektoratdessa roller och ochsomav
sakområden forskare föreligger ständig spänningstuderar. Flera det inomattmenar,man en

åkommissionen mellan de normgivande och initiativtagande funktionerna sidan och deena
åadministrativa medlande funktionerna den andra. Initiativtagaren har behovoch attav

hänvisa till specifika intressen, behov oavhängigkunna medan medlaren har attav vara
många initiativ blir identifieradspecifika intressen. En medlare för lätttarsom som

partisk.
framtidvåren påpekadeVid seminarium kommissionens den finländske1995ett om

Errki Liikanenkommissionsledamoten med för budget och personalEU:sansvar
kommissionens generalsekreterare David Williamssontillsammans med deatt ett storaav

hållermed kommissionens verksamhet dess roll förändras.problemen Deär att att
på igångsättaframhöll kommissionen hittills varit bäst initiera lagstiftning ochatt att

diverse reglerna för den inre marknaden fanns plats, gällde det förNu närprogram.
skicklighet sig förvalta följakommissionen med intresse och samtatt ta attsamma an upp

tillämpning och effektivt administrera och olikaregelverkets desättatt ett styramer
någotWilliamsson hittills intefinns. Enligt Liikanen och dettaär ägnatmanprogram som

uppmärksamhet.särskilt stor

Nedergaard, af europeiske Köpenhamn:l-landelshöjskolensFörlag,1994.5 Peter Organiseringen Den Union,
Återgiven i Nedergaard,1994, s.69-70. Se Wolfgang Wessels,CommunityBureaueracyö inäven a

Trends, i Wesselseds., 1985.Changing Criticism, Questions, JamarochEnvironment:
rollkontlikter, Nedergaard,1994,7 För utförligare beskrivning kommissionensolika Peter s.l27-en av se

131.
Seminariet hölls CEPS, Centre for European Policy Studies, Bryssel, ledande8 är ettav som

Europaintegrationsfrågor.forskningsinstitut avseende Kommissionensroll och struktur iTemat var: en
utvidgadUnion.
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i kommissionenmed samordningProblem

återkommer mångaproblem isamordningen inom kommissionenbristandeDen är ett som
ansvarsområdensamordning innebär olika generaldirektorats inteBristande ärattrapporter.

kompetensområden så falletöverlappar varandra. När detdefinierade ochklart är äratt
råder mellan generaldirektoraten ska ha i olikavanligt det rivalitet ansvaretatt om vem som

utgångspunkter och sökerfrågor ofta generaldirektoraten sina monopoloch utvecklar egna
fråga. ovanligt uppstårspeciell därför inte detpolicy-formuleringen i Det är atten

kommissionen skall driva och vilka förslagvilken politikmotstridiga intressen somom
fram.skall läggas

sakområde,får för visstgeneraldirektorat sig tilldelateller vilkaVilket ansvaret ettsom
till samordning,maktbalansen och möjligheternasåledes inte den internapåverkar bara

sedan förs. Varje enskiltför inriktningen den politikavgörandekan ävenutan somvara
dagordning. Vissafå kommissionenssig för just sina förslagdirektorat anstränger att

få påsvårt direktorat monopolför enskiltdock detforskare är attettattmenar
kommissionen,fråga. till slut utvecklasviss förslagpolicyforrnuleringen i De äravsomen
direktorateninteraktion de olika ochkomplex mellansålunda resultatet enav

"policyenhetema".z°
. byråkrati, rivalitetenenhetlig därtillsåledes betrakta ärKommissionen är att som en

styrning inomcentral EUgeneraldirektoraten. Avsaknadende olikaalltför stark mellan av
brittiskför ledandeVibert, chefnationella förvaltningen. Mrproblem för denskapar ofta en

påtalat detta problem. HandemPolicy Forum,"think tank", European är anseren av som
ståndpunktgenerellakommissionenssvårt förslagdet är representerarveta ettattatt om

fråga. Möjlighetenvissdriverenskilt generaldirektoratendastdet atteller är ett ensomom
de olikaförsvåras den spriddfråga dessutom är överhelhetsbildskapa sig omav enen

generaldirektoraten.
Även enligt högrefinns det,ansvarig för sina beslutkollektivtkommissionen är enom

kollektiv intekommissionsledamötemakommissionen, tendenstjänsteman att somen
det intelagstiftningutarbetandeenskilda generaldirektoratenssig i delägger omav

samtidigtsamordningen fungerar,vertikalaintressena. Att denallvarligt hotar de somegna
självständighet för de olikautvecklad, dvs.samordningenhorisontelladen är storsvagt

av."tagit delockså kommissioneni debekräftasgeneraldirektoraten, rapporter somom
och storlekökat i inflytandes.k. kabinetten, harKommissionäremas kanslier, de

då de riskerarproblem,många och EU-tjänstemänår. forskareDetta ettsomses avsenare
generaldirektorat finnskommissionen. fleraInominflytandeöka medlemsstaternas överatt

å sidan, och tjänstemännenkanslietkommissionären ochkonflikt mellandet viss enaen

1993. StephenUniversity Press, ochthe EC, OxfordJ.Richardsson,LobbyingS.Mazeyoch in9 Se bl. a.
Policy, PaperforAdministrationof CompetitionAdministration:DG IV and theWilks, Modelsof European

2-5 september1992.Conference,Pisa,Groupof PublicAdministrationtheEuropean
policy in thesocialpolicy andITmulti-organization:CommissionCram,"The European2°Sebl.a.Laura asa

1994,s.199-20l.1:2Autumn,PublicPolicy,EU", Journal of European
Journal of PublicEurope", AustralianCommission1992:CantheMetcalfe,"After2 Se Lest.ex. manage

March1992.Vol 51 No.Administration,
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ågeneraldirektoratet den andra. Att kommissionären vänder sig till det personliga kansliet,
vissa forskare beror det finns nationella och organisatoriska motsättningar inomtror att

vilket kommissionärendirektoraten, föredrar sittanvända relativtgör homogenaatt att eget
stället.kansli i

hållFrån förts framflera har det idéer hur skall komma till medrättaom man
Mångasamordningsproblemen. kommissionärernas antal, alltför20, Deäratt stort.anser

åsikt föreslårflesta denna kommissionensmed antal ledamöter skulle kunna minskasatt
liknande förslag införatill 10-12. Ett senior- och juniorkommissionärer.ärannat, attca

årenkommissionens generalsekreterare 1967-1987,Vissa under Emil Noel,t.ex.personer,
detta skulle ha den positiva effekten kommissionen "denationaliseras",poängterar att att

viktig förvilket skulle faktor de mindre länderna. Andra detattvara en menar vore en
inteförlust för land ha ledamot i kommissionen.ett att en

Bland övriga förslag för förbättra samordningen i kommissionen finns också stärkaatt att
kommissionens generalsekretariat, minska kansliemas storlek slåoch begränsa deras roll,

personalfrågorihop generaldirektorat, vad gäller och den administrativa budgeten,t.ex.
beslutsförfarandena."administrativaskära ned antalet enheter förenklasamt att

Ökat behov finansiell styrningav

Många påpekat finns ökad styrning EU-institutionema,har det behov speciellt vadatt av av
beträffar den ekonomiska uppföljningen. Brister i styrning och ekonomisk uppföljning är

övrigt vanligt fenomen internationella organisationer.för hosett
påpekatfinske kommissionsledamoten, Erkki Liikanen, har intresseDen störreatt ett

EU-kommissionen.måste sin frånfinansiell styrning inom Med erfarenhet detägnas
finansministeriet har han funnit finansiella kontroll, enligt franskfinländska EU:s modell,

inte funnits någon utbetalningartämligen förbryllande. har helhetssyn eller kontrollDet
interna revisionen varit mycket bristfällig,Den haranvänts rätt sätt.att pengarnaav

bidragit till hel del spänningar mellan kommissionen och revisionsrätten. Undervilket en
påLiikanens och den svenske kommissionären Anita Gradins ledning arbetar attman nu

finansiella kontrollen, bl.a. uppgradera budgetarbetet iförbättra den attgenom
ordning utvärdering och förbättra rutinernageneraldirektoraten, införa för fören av program

revision.

22Guy Agenda-setting in the EuropeanCommunity",Journal Public Policy, 1:1Peters, European June
1994,5.17

denutrikespolitiske för CDU/CSUi dentyska förbundsdagen,23Bland har Karl Lamers, talesmannenannat
årenkommissionens generalsekreterare 1967-1987 Riccardo Perissich,Emil Noel, och den f.d.

generaldirektörenför DG Ill, gjort uttalandeni denriktningen.
24Sammanställningen förslagbygger flera dereferenser förekommeri i övrigt.textenav av som

kommissionens15Seminariumanordnat CEPS,Centre for EuropeanPolicy Studies, roll ochtematav
strukturi utvidgadunion.en
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bristande resurserellermycketFör resurser

byråkrati.utomstående gigantisk Flera forskareoftaKommissionen betraktas som enav
motsatsen". storlek och beskrivsKommissionensemellertidområdet hävdar resurser av

generaldirektorat och delar demotillräckliga: Vissaoch iblandobalanseradedessa avsom
medför kommissionenöverbemannade. Dettamedan andraunderbemannadeklart är attär

områden uppvisar svagheter iochkapacitet fleraochi kompetensbrister att man
forskningsinstitutetMetcalfe, utredningschefmedlemsstaterna. Lesrelationerna till

statsstöd isysselsatta meddetta flerexempel ärEIPA, attatt gepersonersomanger
konkurrensfrågorför GD IV,generaldirektoratkommissionensBelgienVallonien i än

marknad." Generellt GD IVinrestatsstödet inom EU:sövervakauppgiftmed att anses vara
generaldirektoraten."underbemannadede mestett av

blivit överlastad medden harkommissionenförproblemen ärdeEtt att nyastoraav
förblivit ganskaorganisationochansvarsområden samtidigt dessochuppgifter som resurser

kritiserade för i för högblivittjänstemänkommissionensharoförändrade. Dessutom att
lite med deoch fördetaljfrågor detaljregleringarochmedsig storagrad sysselsätta

kommissionen börår därför varithar göraundervanligtfrågorna. Ett attargument senare
bättre.detmindre, göramen

kommissionenmedlemsstaternasbeskriverkommissioneninomtjänstemanEn syn
så den inte klararfår förkommissionen inte att"schizofren": att avsvagvarasom

ochmycket maktsig förså den tillskansarstarkinte hellerunionen,administrera attmen
rådets bekostnad.ochmedlemsstaternasinflytande

stelbentPersonalsystemet

personalförvaltning.EU:sockså sig beträffandeuttalatMånga harbedömare
ifråga personalresurserWilliamsson, harDavidgeneralsekreterare,Kommissionens om
administrativa procedurstelbent. Denrådandeuppfattar dethan systemet somantytt att som

detWilliamssonEnligtalltför kostsam.personalflyttavid behov ärförkrävs voreatt
ålägga demtjänstemänkommissionensanställningsvillkor föreffektivt att sommer

svårigheterna ändraochså Traditionemakräver.arbetetförflyttas attskyldighet näratt
vägen.hinder idockreglerna lägger stora

theandlT policysocialpolicymulti-organization:Commission"TheCram, European76Sebla Laura asa
1994.Policy, 1:2AutumnPublicJournal of EuropeanEU",

of PublicAustralian JournalEurope",CommissionCan the"After 1992:Metcalfe,27Les manage
1992.Vol 51 No. MarchAdministration,

Competitionand theAdministrationDG IVAdministration:ModelsofWilks. EuropeanSebl.a.Stephen23
september1992.Pisa,2-5AdministrationConference,PublicGroupoffor theEuropeanPolicy, Paper

Policy-making in the EuropeanandConsultationGame:the Transparency"Playing29John Peterson,
s.476.1995,Vol.73 AutumnPublicAdministration,Commission",

strukturochkommissionensCEPS-seminarium,synpunktervid detframfördedessaWilliamsson30David om
refereratstill.tidigareutvidgatEU,roll i ett som
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byråkrati mångabefinner sig EU, liksom andra internationella organisationer,Som i en
konfliktsituation mellan klassiska meritorienterade avancemangsprincipen,den och behovet

nationalitetsfördelningen. Nationalitetsfaktorn bidrar svårighetentill till vidhänsynta attatt
i försöker oftaavskeda personal och stället lösa problem flyttabehov attman genom om

alltsåOmflyttning inte alltid betingadpersonal. personal det föreligger behovär attavav
för det upplevs alltför politiskt känsligt avskeda. Problemet bl.a.därav, att attutan tassom

där kommissionstjänsteman i chefsposition citeras med följandei forskarrapport, enupp en
let theoretically possiblerader: " impossible according theto toany person go.

butbut, when I fire firing him, nationality. The onlypersonnel I notstatute, someone, am a
else".3rid of him him and "sell" himpromoteto get to to someoneway

Förvaltningskulturen
förvaltningFranskinspirerad

institutionella bas och kultur, de spelreglerflesta bedömare den ochDe attmenar
skapades, hade den franska förvaltningen ochtraditioner, byggdes EGnärsom upp

förebild. organisationsteorin det välkänt de strukturer ochrättstraditionen Inom är attsom
fåretableras vid organisations bildande, betydelse förden kultur storsom en

liv. medlemsstater med sina specifika förvaltningstraditionerorganisationens fortsatta Nya
förhållandevispåverkar förvaltningskulturen lite.i organisationen och därförsocialiseras

påverkatförvaltningskulturen andra kontinentala länder, vilket harDärtill har den franska
stärktportugisiska utvidgningen indirekt har detexempelvis den spanska ochmedfört att

förvaltning.franska inslaget i EU:s
påtagligförvaltningskulturen främst följande särdrag: mycketMed den franska Enavses

nivåer.beslutskompetenser mycket höga Ett centralistiskthierarki med underskrifts- och
administrativt med kollegial miljö kraftigt präglad konkurrens.elitistisktoch system en av

central för alla aktiviteter.legalistisk förvaltning, dvs. den legala basen oerhörtstarktEn är
ocksåförvaltningstraditionen tyngd intellektuelltfranskaDen stor ettanses ge

vederhäftig retorikförhållningssätt i arbetet, där kvalitet i och viktigaärargumenten
ingredienser.

tydligast inomhierarkiska inslaget, inom förvaltning, respektivestarka EU:sDet är
nedåtdär generaldirektörema order i hierarkin, och varje chefgeneraldirektorat, ger

uppåt.område ocksåför sitt Kommissionens tjänstemän känner stark lojalitetenansvarar
respektive generaldirektorat. ledande Geoffrey Edwards,till sina En EU-expert, attmenar

chefstjänstemän insisterarden hierarkiska proceduren präglas ha monopolattav som

Michelmann,OrganisationalEfectiveness Multinatiønal Westmead,1979.3 Hans in Bureaucracy.a
går 25.årg."Det nok danskstatskulturoch eurokratiet".Politica. nr.3 1993,32Knudsen, et essayom-

5269-302.
Metcalfe,1992.s.l20.33Les

T3 16-0128
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och andra dokument och restriktivitet med informationsignera brev är sättatt ettatt att
hierarkin."få nivåernabibehålla makten i där initiativ delegeras till de lägreett system av

ocksåemellertid det finns inslag icke-hierarkiska beslutsvägar.Edwards att avmenar
och cirkulation dokument och information.präglas delegeratDetta öppenansvar en avav

inom kommissionen det faktum beslutsprocessensamordningenDen ärsamt attsvaga
också kommissionenaktörers medverkan uttryck förmycket för äröppen attexterna som

så hierarkisk.intehelhet är
fiera forskare, inte givet kan tala enhetlig,Därför det,är att man om enmenar

EU. Förvaltningskulturen skiljer sig, enligtförvaltningskultur inom dessa,franskinfluerad
sinakommissionen. olika generaldirektoraten, med direktorat,olika delar Demellan av

språkvisst blir praxis.sektioner, utvecklar viss specifik kultur och Oftaochenheter etten
omfattande studie femför detta. I Michelmannschefernadet sätterär avsom normen

också såvälbetydande kulturella skillnaderi kommissionen konstateradesgeneraldirektorat
karakteristika han kom fram till, kangeneraldirektoraten. Deinommellan somsom

den franska förvaltningskulturensärskilt präglade enbartingalunda ärsägas utanvara av
från mångabyråkrati olika kulturer.med inflytandeliknas vid multinationellatt ensnarare

några och värderingar,förvaltning har dockEU:s gemensamma ramar som manegna
Kommissionsledamöterna edefter bygga svärmedvetet strävat att trognaatt en varaupp.

Också förväntas arbeta neutralt ikommissionstjänstemännenfolk i sitt arbete.hela Europas
politiska vilja.förhållande till olika länders

kommissionen kan förmodasskillnader finns inomnationella och kulturella göraDe som
sakområden. Centralism isamordna mellan sektorer ochsvårare ochdet att styra

ändamålsenligt i multinationellaenligt Knudsenbyråkratin, enligt franska mönster, är
finns.splittringnaturliga tendenser tillför motverka deförvaltningar att som

Beslutsprocessen
lång tidBesluten tar

långvarig. förslag tillofta mycket Ettbeslutsprocess denKännetecknande för EU:s är äratt
många inbjuds lämna sinaberedning i flera och aktörerunderrättsakt kan attvara

besluten. Efterinledningsvis enhällighet för de flestaäldre fördragen krävdesynpunkter. De
många områdennågra år fattas medövergångsperiod kunde dock besluten

fortfarande stark.i arbetet emellertid Dettakvalificerad majoritet. "Konsensuskulturen" är
kvalificerad majoritet.idag fattas medvid beslutgäller även som

olika längd beroendebeslutsgången nedtecknad i fördragen ochfinnsformella ärDen av
många kommissionen fler tjugo,beslutsvägarna, enligträttsliga grund. De änförslagets

måsteuttalat sig dessamånga forskare och tjänstemän harförvirrande och attär om

GroupLtd, 1994,Commission,Longmanoch David Spence,ed.,TheEuropeanGeoffreyEdwards34Set.ex.
s.68.

1979ochTim Knudsen,1993.1994, Michelman,GeoffreyEdwards, Hans35Set.ex.
1993.35Tim Knudsen,
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förbättraförenklas för öppenheten, minska pappersarbetet och öka effektiviteten. Enatt
förenkling beslutsprocedurema skulle emellertid kräva fördragsrevisioner.storaav

påverkarförändringar i fördragen fördelningenEftersom och befogenheter inomav ansvar
förhållandeinstitutionerna och i till medlemsländerna, krävas mångakan det kompromisser

fördragsändring."få ståndinnan lyckas tillman en

informella beslutsvägarna viktiga i kommissionsprocessenDe är

formaliseringbristande i vissa avseenden, brister iEU-systemets samordning inom
framförallt kommissionen otillräckliga inom vissa sakområden görsamt attresurser
karaktären beslutsprocessen liksom möjligheterna till inflytande i den skiljer sig

nationellt politisktjämfört med Forskaren Guy dessa faktorerPetersett system. attmenar
"ingångar"relativt för idéer det finns flertal förEU är öppetgör att samt att ett ett stortnya

aktörer."antal
danske forskaren Torben Bundgaard Pedersen, har studerat beslutsprocessen iDen som

områdetkommissionen teknisk harmonisering Standardisering,och den iattmenar
långt framgårverkligheten tidigare vad den bilden och chansenän gängsestartar attsom av

påverkapåverka redan relativt Möjligheterna dåför medlemsstaterna här är äratt stor. att
politisk och kulturell bakgrund, nationalitet eller vilkaavhängigt faktorer nätverksom man

tillhör.
Kommissionen och dess generaldirektorat initiativ och har "utnämningsmakten"tar att

in forskare, för intresseorganisationer, konsulter och nationellakalla representanter experter
typiska fenomenettill arbets- och olika slag. Det här det medärexpertgrupper av som

få frågorin, intressen trycker för "sina" dagordningenlobbying kommer externa att
riktning. ocksåpåverkar här, vid den tidigaoch besluten i för dem önskvärd Det är

småidépåverkan förutformningen politiken, möjligheten till är störst.statersom somav
utfrågningarfasta för eller dokumentationer de kontakter och denfinns inga reglerDet av

svårthaft i tidiga fas. det i efterhandbehandling kommissionen denna Detta gör attsom
hålla någongått ansvarig för vissa aktörer blivitkontrollera saker till ellerrätt att attom

inte.konsulterade, andramen

Laursen,The Thoughts theMaastricht andthe37Se Finn Not-sø-PermissiveConsensus: Treaty Futuret.ex. on
Maastricht,Instituteof Public Administration;and Dordrecht: Martinusof EuropeanIntegration,European

Nijhoff Publishers.
"Agenda-setting the Community",Journal Public Policy, 1:1 June38Guy Peters, European European

1994,s.11.
EU-beslutningsprøcesser,Köpenhamn,COS,39Torben BundgaardPedersen,Demøkratieprøblemerdanskei

December1994.
Schmidt,"ForholdetmellemEU-administrationen de nationaleadministrationer",Nordisk4°Sebl.a. JH og

AdministrativtTidsskrüi,nr.3, 1994,s.20l-210.
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Rådsprocessen

i olikaställning till de förslagsunderlag utarbetats dekommissionskollegiet tagitNär som
rådetförs till för vidareoffentliggörs initiativet och ärendetgeneraldirektoraten, över

och beslut.beredning
några också nationellafrån vilka verkatnationella förvaltningarna,Tjänstemän de somav

rådets officiellai olika arbetsgrupperkommissionen, deltarrådgivare somnu
medlemsländer.sina respektiveförrepresentanter

företrädsgår till för behandling. Härärendet Coreperbehandling i arbetsgruppemaEfter
eller ställföreträdaren.respektive representationambassadören vidmedlemsländerna avav

ipolitiska intensitetenökar denDärmed processen.
Enhetsakten och igenomförts ii fördragenförändringardeGenom som

innebärkvalificerad majoritet. Dettaåtskilligt beslut medflerMaastrichtfördraget tas ennu
internationellamotstycke i andrasuveränitetformellamedlemsstaternasöverföring utanav

organisationer.
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Svenska erfarenheter5

arbetet i EUav

svenska deltagandetDet

Tjänstemännen deltar i olika stadier EU:s beslutsprocessav

Sveriges närmande till Europeiska unionen de årenhar förändrat arbetsinnehålletsenaste
mångaför tjänstemän i statsförvaltningen. Redan under EES-perioden,

medlemskapsförhandlingarna och den svenska observatörsperioden deltog vissa tjänstemän
i förhandlingsarbetet eller representerade Sverige i olika EU-organ. Efter det svenska

januariinträdet i EU den 1995 har arbetet kring beslutsprocess så1 EU:s ökat kraftigt inom
alla delar svensk statsförvaltning. mångaMedlemskapet har inneburitgott attsom av
fåtttjänstemän ordentligt fördjupade kunskaper EU:s struktur och arbetsformerom genom

sitt deltagande kommittéeri och arbetsgrupper knutna till kommissionen rådet.och
Svenska tjänstemän deltar i olika stadier beslutsprocess. princip frågaEU:s I detärav om
faser: den förberedande fasenl sker i kommissionen, beslutsfasen rådet2 i och 3tre som

dåtillämpningsfasen, kommissionen återigenför vissa beslut, instans.ärtyper av
förberedandeUnder den fasen deltar främst sakområdenolika iexperter av

kommissionen inrättade arbets- och De medverkande svenskaexpertgruppen experterna
frånoftastkommer förvaltningsmyndighetema. förserDe kommissionen med sakkunskaper

och vidarebefordrar nationelladen olika förslag.synen
kommissionenNär bestämt sig för driva förslag vidare till beslut förs ärendet överatt ett

rådet, därtill arbetet koncentrerat till deltagande i arbetsgrupperär och de s.k.
14."högnivågruppema" Coreper I och II, CSA, POCO och Det främst tjänstemänär

från departement och den ständiga svenska representationen vid Europeiska unionen som
företräder den regeringen rådet.svenska i

4 Coreper, Comité des ReprésentantsPermanents,de fasta representationernaskommitté. CSA, Comité
SpécialeAgriculture, PoCo,Political Committee,kommitté för utrikes-och säkerhetspolitiskagemensamma
frågor, 4-frågor",K4, kommittéför "artikel dvs.för flyktingfrågesamarbete,polisiärtoch samarbeteärettsom

deninom s.k.tredjepelaren.
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övergårblivitministerrådet beslut och rättsaktfattat sittEfter det antagenatt processenen
från både departement ochområden tjänstemän,På vissa deltartillämpningsfasen.till

till uppgift biträdaverkställighetskommittéer. harDessai olikamyndigheter, att
deltagarna iregelverket. Vissatillämpningrörandevid beslutkommissionen avav

rådetskommissionens ochockså representerade iverkställighetskommittéema är
lagförslagsåväl förberedelsernadeltar itjänstemänmed dessaI ocharbetsgrupper. att av

till inflytande.naturligtvis möjligheternaökargenomförandet dessa,i avsom
ii Sverige, deltar EU:smyndigheterochvid departementtjänstemänFörutom

någon institutioner ellerEU:sanställda vidockså fastsvenskar ärbeslutsprocess avsom
period.begränsadundernationelladärarbetar experter ensomsom

intervjuerinhämtadeErfarenheterna genom

erfarenheter EU:sochstatstjänstemännensinhämtatkapitel hardettaI avsyn
intervjuer40-tal personliga segjorthararbetsformer. Dettaochstrukturer ettgenom

telefonintervjuer.164bilaga 1 samt genom
Statskontoret ochframtelefonintervjuundersökningentillFrågorna togs av

Frågorna har tillockså undersökningen.utfördeIMU-Testologen,slutformulerades somav
honfick han ellerintervjupersoneninstämmandefrågor, dvs.bestått sägadel omstor av

påstående antalbilaga 2. Ettnågot alls i seeller intetill del,in helt,kunde ettstämma stor
också. utrymmesskälställdes Avutveckla sittkundefrågor intervjupersonendäröppna svar

genomsnitt 20uppgick till iIntervjutideni dennainte allaredovisas dock rapport.svar
november 1995.oktober-3under tiden 23genomfördesUndersökningenminuter.

myndigheteranställda vid105telefonintervjuadeblivit164Bland de varsompersonerna
försvarsområdet finnsdepartementsområdenSamtligapå departement. utomoch 59

Jordbruks-,Finans-,några EU-intensivaste:debetoningmedrepresenterade, aven
innehade16476 deMiljödepartementen.ochKommunikations-, Närings- personerna enav

tabell 5.1.kvinnor,och 59105chefsposition. män var sepersoner var
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Tabell 5.1 Fördelning olika kategorier i undersökningen.av
Antal personer.

Chefsbe-
Totalt Dep. Mynd fattning chef Man Kvinna

641 59 105 76 88 105 59

Störst erfarenhet kommissionenav

Kommissionen den EUzs institutionerär flertalet de arbetar inomav som av som
statsförvaltningen med EU-relaterade frågor har kontakt med. vårI
telefonintervjuundersökning, målgruppendär har varit tjänstemän sitter med isom
kommittéer, och arbetsgrupper under kommissionen rådetoch harexpert- 98 procent av
målgruppens 164 haft kontakter med kommissionen. Av dessa har 93personer procent
deltagit i arbetsgrupper eller kommittéer under kommissionen. Se tabeller 5.2 och 5.3.

intervjuade någraDe har inte haft problem medstörre vilket slags kommittéatt ange
under kommissionen de deltar En fjärdedel de telefonintervjuade har dessutomsom av
varit anställda nationella vid kommissionen. Dessa tjänstemän har naturligtvisexpertersom

erfarenheter kommissionens internaännu större arbete och organisation.av
Över hälften de telefonintervjuade, 86 eller 52 har haft kontakt medprocent,av personer

rådet. Vanligast de deltagit i rådsarbetsgruppsmöten,är mångaganska ocksåharatt men
erfarenhet från ministermöten. Se tabell 5.2 5.4 nedan. I allmänhet harresp.
departementstjänstemännen erfarenheter från rådsarbetet,större medan myndighets-
tjänstemännen har frånerfarenheter kommissionensstörre arbete.

Betydligt färre tjänstemän har haft kontakt med parlamentet och domstolen, tabell 5.2.se
ocksåDet institutionernaär med kontaktyta, kommissionen rådet,störst och som

utredningen har till.avgränsats

Tabell 5.2 EU-institutioner målgruppen kommit i kontakt med i sitt arbete.som
Antal personer.

Totalt Dep. Mynd.
Kommissionen 161 58 103
Rådet 86 48 38
Parlamentet 25 13 12
Domstolen 15 10 5
Vet ej/vill uppge - - -
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kommittéer kommissionen.underochDeltagandet i5.3: expertgrupperTabell
Antal personer.

Mynd.Totalt Dep.
622789Expertgrupp
171027CommitteeRegulatory
201838CommitteeManagement

23 3255CommitteeAdvisory
ej/villVet uppge ---

9950149Totalt

rådet.kommittéer underochi5.4 Deltagandet expertgrupperTabell
Antal personer.

Mynd.Dep.Totalt
194059Rådsarbetsgrupp

33Coreper -
12021Ministermöte
11ej/villVet uppge -
204464rådetvidTotalt

intrycketallmännaDet

bramed EU fungerarArbetet

bra.fungerar Imed EUarbetetvåra intervjuer ärintrycket attallmännaDet av
tillhelt ellertjänstemännenhälftendrygt storinstämmertelefonintervjuundersökningen av

ljumma ochtredjedelEn ärfungerat bättrehar än väntat.med EUarbetet svarardel i meratt
administrativt harEUtycker dessutom61något, tabell 5.5. attinstämmer procentdeatt se

tabell 5.6.bra,inträdetsvenskadethanterat se
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MittTabell 5.5 arbete inom EU har fungerat bättre än väntat.
iAndelar procent.

Totalt Dep. Mynd.
Samtliga, antalBas: 164 59 105personer

heltInstämmer 12 10 12
till delInstämmer 43 41 45stor
någotInstämmer 33 37 30
inte allsInstämmer 8 5 10

uppfattning/villIngen 4 7 3uppge
svar"Alla 100 100 100

5.6 EU har administrativtTabell hanterat det svenska inträdet bra.
iAndelar procent.

Totalt Dep. Mynd

Samtliga,Bas: antal 164 59 105personer
heltInstämmer 10 10 10
tillInstämmer del 51 49 51stor
någotInstämmer 26 31 23
inteInstämmer alls 10 5 12

uppfattning/villIngen 4 5 3uppge

allvarliga i relationernaInga problem

telefonintervjuundersökningen ställdes frågaI dessutom intervjupersonensen om
någramyndighet eller departement haft allvarligare problem i relationerna med EU:s

institutioner. 86 intehade upplevt detta medan 12 har haftprocent procent uppgett att man
allvarliga problem.

de fall allvarligare beståttI problem förekommit, har de i diskussioner kring tolkningen
fördrag och avtal, diskussioner kring vilken dokumentation skall lämnas intypav av som

missförståndvid olika tillfällen, förhållandevad avtalats, EU-direktivs vårtillom som
förståelse frånnationella lag, bristande EU:s sida för de svenska undantagen och oklarheter

kring kompetensfördelningen mellan och Sverige.EU
på uppstått rådetsEtt exempel problem det dagordning kommit förslagär närsom upp

förberetts kommissionen innan Sverige blev medlem politiskaoch där eller rättsligasom av
naturliga Påhänsyn, skäl, inte alltid tagits till Sverige. område upptäcktes i sista stundettav
till fått långtgåendeförslag direktiv skulle konsekvenser för lagstiftningsvenskett som om

det hade antagits. Sverige lyckades fåemellertid igenom ändringar direktivförslaget.av

42Alla tabeller följer visarprocentuellfördelning,kommer vertikalt.att presenterassom som
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sakfrågan. Så påsammankopplade med detproblemen intimtOfta är t.ex. anges
också behandlingen sekretessbelagdamiljöområdet fall hardel Istötestenar. ett aven

föremål argumentation.varit fordokument

Många administrativa problem

klara tecken administrativabilden EU-arbetet god, finns detallmännaden ärTrots att av
alla tjänstemännen harde problemen,Generellt kanbrister. nästansäga störstaatt somman

inför och mängdenunderlagsmaterial kommerpå, kallelser ochpekat mötenär attsentatt
ocksåMånga översättningstjänsten intealltför omfattande.information ofta nämnerär att

språksvårigheter.haftallmänttolkservicen bristfällig ochfungerar, är att settatt man
byråkratin, hierarkiskaockså tungrodda den mycketMånga denupplever

mellan institutionerna problem.dålig samordning inom ochförvaltningskulturen och som
medlemsland,hänföras till SverigeNågra kan till viss delproblemen är ett nyttattav

såväl förvaltningenför den svenskatagit tid utformadistributionen harrutiner för att som
dålig på någravarit ochtycker introduktionenadministration. Vissa tjänstemänför EU:s att

lagstiftningen för hinna med.övergångsregler iområden önskathade attman

inflytandeBeslutsmiljö och

komplicerad beslutsmiljöEn

vid.från svenska statstjänstemänmarkant vadskiljer sig ganska ärbeslutsmiljöEU:s vana
liksom de olikabeslutsförfarandenintervjuade upplever EU:smajoritet deklarEn av

svåra överblicka.och Detkomplicerade äroch befogenheterinstitutionemas roller attsom
uppleverkomplicerar. Tjänstemännenförfarandenantalet olikaframför allt det stora som

fråga förfarandebefinner sig, vilketvaribesvärligti vissa falldet vetaatt processen ensom
olikakompetensfördelningen mellan defrågorför olika och hurtillämpligt utär sersom

färre, enklareså eniga det behövsdärförTjänstemänneninstitutionerna. är attgott som om
beslutsförfaranden.enhetligaoch mer

mångalångsam tjänstemän.också alltför och utdragenupplevsBeslutsprocessen avsom
väl underbyggda ochbeslutenemellertid den fördelenhar harDetta att anses vara

ochockså med de arbetsgruppersyftenaintervjuadegenomarbetade. De attanser
definierade tabell 5.7 c.väl Sekommittéer deltar ärsammantagetman



PåståendenTabell 5.7 beslutsprocessen.om
Andelari procent.

Totalt Dep Mynd
Samtliga,Bas: antal 164 59 105personer

a Beslutsprocessen lättbegriplig och de olikaär aktörernas roller tydliga.är
helt tillInstämmer del 16 15 16stor+
någotInstämmer 46 46 46
inte allsInstämmer 36 36 36

uppfattg/villIngen 2 3 2uppge

b Beslutsprocessen långsamalltförär och utdragen.
Instämmer helt till del 60 58 61stor+

någotInstämmer 27 31 25
Instämmer inte alls 12 12 12
Ingen uppfattningLvill 1 2uppge -

c Besluten väl underbyggda ochär genomarbetade.
Instämmer helt till del 64 63 65stor+

någotInstämmer 28 32 26
inteInstämmer alls 6 3 8

uppfattning/villIngen 2 2uppge

d Arbetsgruppernas och kommittéernas syften väl definierade.är
helt tillInstämmer del 66 63 68stor+
någotInstämmer 24 22 25
inteInstämmer alls 9 14 7

uppfattning/villIngen l 2 1uppge

Kunskaper beslutsprocessen kan öka inflytandetom

Beslutsprocessens komplexa karaktär det nödvändigt med ordentligagör kunskaper om
Christerden. kanslichefAsp, hos den svenska kommissionärsledamoten Anita Gradin,

berättade vid seminarium anordnat EU 96-kommittén han i sitt arbete både iett attav
ministerrådet och i kommissionen frapperats hur begrepp beslutsprocessenav vaga om
statstjänstemännen hade innan Sverige blev medlem. Detta trodde beroddeAsp att

tjänstemannanivå.Sverige nåddeEES-land aldrig in i kommissionen påänannatsom

43Seminariumanordnat EU 96-kommittén28 september1995i Stockholm svenskaerfarenheterav om av
EU-arbete.
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förstårsvenska tjänstemännenintervjuade, deframhåller flera deviktigt, attDet är av
institutionelladebeslutsproceduremainformelladesåväl de formella samtsom

till ochriktigt det viktigt kännastrategisktkunna ärsammanhangen. För attatt varagera
hur kanfråga drivs vidare iagendan, hurfråga kommerhur processen, manenuppen

frågan hänger ihop medaktuellaoch hur denrättsliga basenvad denförslag, ärettstoppa
inriktningentidigtlångt viktigt,frågor.näraliggande Det är avstyrandra attt.ex. manmer

kvalificerad ellerendast krävernegativ till, beslutetförslag t.o.m.ärett ommansom
ministerrådet det inteenhällighet ifrågor kräver ärministerrådet. Vidimajoritetenkel som

ialltid kan inläggaeftersomstadium,tidigt veto sentviktigtlika ettatt managera
beslutsprocessen.

ingå allianserViktigt att

pågående förhandlingsprocess, därständigtEUintervjuade betonar ärdeFlera att enav
för landsavgörande betydelseallianseroch byggakompromissa är ettförmågan att av

får vilja igenomsinmedlemslandinnebärnå inflytande. Dettamöjligheter att ett somatt
intressen. Enlika starkaområden landet inte hardäreftergifterområde förväntas göraett
sakområdenfrågor och mellaninomdär olikadeals,s.k. packagebeslutsfonnvanlig är

med varandra.kopplas samman
känna tillviktigtdetsakfrågan och beslutsprocessen ärsjälva attkunskaperUtöver om

frågan kommerområde, den aktuellahurlandskapet att taspolitiskadethela t.ex.ett
få kännedom detförmedlemsländerna. Dettaövrigaoch i deinstitutionerna atti omemot

fråga.för ellervissabearbetaspecielltkanskeoch för emotparterpolitiska enattutrymmet
intressen.och derasviktigaste aktörernavilka de ärockså viktigtDet är vetaatt

måste ha,kompromissberedskapfrågor denochantaletdetvetskapMed manstoraom
koncentrationstarkarebeslutsprocessinblandade i EU:smånga deframhåller att enav

Några intervjuadedeinflytande.möjligheter tillSverigesfrågor ökarfå utvaldanågra av
ochvill med EUvadfunderamåste analysera ochSverigedärför utbetonar manatt noga
tilltoleransockså hainnebärvilket störrepolitiken,tydlig linje i attdriva enen

områden inte prioriteras.kompromisser som

inflytandetillMöjligheterna stora

ide intervjuadehälftenså tid,kortmedlem i EUSverige varitTrots avanseratt pass
myndigheten hardenellerdepartementetdettelefonintervjuundersökningen att egnaegna

skillnad finnssakområdet. vissEninom detbeslutsprocesseninflytande egnastortett
förstamyndigheter. Den ärochföreträdarna för departementåsikterna mellanihär gruppen

iinstämmer helt31inflytande,organisationen harden procentförvissad ettatt egnaommer
idetmyndighetstjänstemännenBland ärmyndigheterna.vid14jämfört meddetta, procent

relativttabell 5.8. Dettai detta. Setill del storaandel stämmerstället större storsomen
för deintressefinnsdet i EUförklarasviss delkan till stortinflytande ettatt nyaav

ståndpunkter.medlemsländemas
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5.8 Min myndighet/mitt påTabell departement har inflytande beslutsprocessen inomstort
sakområde.mitt

iAndelar procent.
Totalt Dep Mynd

samtliga, antalBas: 164 59 105personer
heltInstämmer 20 31 14
till delInstämmer 30 20 35stor
någotInstämmer 38 34 41
inte allsInstämmer 8 7 9

uppfattning/villIngen 4 8uppge

också fråganVi har ställt vad graden inflytande för det departementet/denom av egna
myndigheten på.beror viktigaste till inflytandeDen enligt de flestavägen äregna

sakkunskap och kompetens hos dem förhandlar. Andra viktiga faktorer för fåattsom
inflytande förberedelser, god organisation hemmaplan,är noggranna engagemang,

förmåga språkkunskaper,prioriteringar, bygga allianser,att m.m.

ländernaDe dominerartre stora

uppfattar inflytandet sakområdet.Deltagarna varierar mellan olika länder inom detatt egna
någratelefonintervjuundersökningen 43 det länder dominerar.I ärprocent attanser som

ansåg genomgåendeländer dominera de ländernaDe Frankrike,nästan storaman var
Även ansågs förhållandeTyskland och Storbritannien. Nederländerna i till sin storlek ha ett

inflytande. Se tabellerna 5.9 och 5.10 nedan.stort

Några få5.9 dominerar inflytandetTabell medlemsländer i beslutsprocessen inom mitt
sakområde.
Andelari procent.

Totalt Dep Mynd
samtliga, antal 164Bas: 59 I 05personer

helt till del 46Instämmer 43 37stor+
någotInstämmer 34 39 30
inte allsInstämmer 21 22 20

uppfattning/vill 3Ingen 2 4uppge
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frågani ställdes följandeeller till delinstämde helt5.10 Till dem storTabell ovansom
påfråga: länder tänker DuVilka

Antal svar.
MyndTotalt Dep

del,helt tillBas: instämmer stor+
4870 22antal personer
4061 21Frankrike
3856 18Tyskland
361450Storbritannien
10313Nederländerna
527Italien

2 35Spanien
33Belgien
2l3Danmark
12 1Sverige
1lLuxemburg
11Portugal

1lFinland
llIrland

i kulturvariationerstrukturGenomgående hierarkisk men

iförvaltningskulturden möttuppleversvenska tjänstemänSå samtliga att mangott som
arbetsformerna,från svenska. Rättssystemet,många skiljer sig denpåinstitutioner sättEU:s

kapitelockså behandlats ibeslutsprocedurernastrukturerna och är,hierarkiskade som
tyskinslagenintervjuadeNågra deinfluerade. ävenfransktmycket att avanserav

starka.förvaltningstradition är
så mycket mellanskiljer sigförvaltningskulturendockTjänstemännen poängterar att

svårt taladetinstitutionerunionens ärolika delar attatt gemensamom enav
från direktorat tillvarieraförvaltningskulturenkommissionen kanförvaltningskultur. Inom

något så slumpartattraditioner ellerOfta detfrån enhet till enhet.eller ärdirektorat, rentav
språkvilka ochavgörande för vilkachefen kommer,från vilket land är normer,somsom

där gäller.kulturvilken som
någotorganisation uppfattasochförvaltningskulturFrån sida kan EUzssvensk som

förvaltning uppfattasdetta EU:stydliga exempletgammalmodig. ärDet att sommest
tjänstemänneninstämmer 64telefonintervjuundersökningenhierarkisk.alltför I procent av
tabell 5.11alls. Se ainte instämmerendast 6i detta, medaneller till delhelt procentstor

nedan.
nivåmåste gå till högremånga situationeriinnebärhierarkiskaDet systemet att enman

etablera kontakt.chefsnivåer förhögre,oftastenskilde handläggaren,den attän ett enpar
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med högre talatDe med, har berättat deras uppgift i hög gradposter attpersoner som
Många intervjuadevarit "öppna dörrar. kunde minska det hierarkiskaatt attmenar om man

kommissionen effektiviteteninslaget i skulle i förvaltningen öka betydligt.
Personliga kontakter otvivelaktigt mycket betydelsefulla för dem deltarär isom

beslutsprocessen, 95 de telefonintervjuade instämmer helt eller till del iprocent storav
Elittänkandet relativt starkt, instämmerdetta. 34 helt eller tillär del i EUprocent stor att

elittänkande,präglas medan 13 inte alls instämmer i detta. Se tabell 5.11,procentav
frågorna b och c.

våra intervjuer har det framkommit kvinnor kanI ha problem med fungera iatt att
byråkratin lika villkor fjärdedelEn kvinnorna imännen.som av

nedanståendetelefonintervjuundersökningen redovisas inte i tabell, tycker kvinnor haratt
svårare sin hörd och del manliga tjänstemän, tioän män göra stämma ävenatt procent,en

så fallet. könenAv bägge det 14 helt eller till del instämmer iär ärtror att procent storsom
Översvårarekvinnor har sin hörd. hälften det totala antaletän män göra stämmaatt att av

dock inte kvinnorna tillkortaintervjuade kommer i detta avseende. Se tabell 5.11 d.tror att
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Frågor EU.Förvaltningskulturen i5.11 kringTabell
iAndelar procent.

MyndTotalt Dep
105164 59antalsamtliga,Bas: personer

hierarkisk.alltförFörvaltningskulturen ära
3030 29heltInstämmer
3034 41deltillInstämmer stor

15 21något 19Instämmer
836inte allsInstämmer
1012uppfattning/vill 11Ingen uppge

viktiga.mycketPersonliga kontakterb är
7575 75heltInstämmer
2320 15till delInstämmer stor

8 lnågot 4Instämmer
21inte allsInstämmer -

uppfattning/vill 1Ingen uppge --

elittänkande.präglasFörvaltningskulturenc ettav
141515heltInstämmer

22 1719till delInstämmer stor
383437någotInstämmer

14 1313inte allsInstämmer
171516uppfattning/villIngen uppge

hörd.svårar sinKvinnor har stämmad än män göraatt
910 14heltInstämmer
534deltillInstämmer stor
171717någotInstämmer
565455inte allsInstämmer
131213uppfattning/villIngen uppge

legalistisk miljöEn

utgângspunktemarättsligaoch hur dessa tolkas. De ärfördragenEU-samarbetet bygger
inom har förolika aktörerna EUdecentrala för vilken kompetensmycketdärför att agera

diskussionsakområden mycket oftaområde. de flestapå visst Inom äger omett en rum
inteoch det hellerinteolika aktörerna ärOfta de överensrättsliga basenvilken den är
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rådetskommissionens och respektive rättstjänster tolkar bestämmelserna olika.ovanligt att
fråga, framhållerviktigt känna till den rättsliga basen för flera demycketDet är att en av

frågarättslig bas i specifik blir ofta vägledande för makt- ochintervjuade. Valet av en
område fråganinstitutionerna för hela det till vilket hör.ansvarsfördelningen mellan

svån sig till den legalistiska miljön.tjänstemän det DetFlera är ärattatt anpassauppger
tjänstemännen i statsförvaltningen tillägna sig de rättsligadigert arbete för attett

frågor fårvilka konsekvenser det den eller andrautgångspunkterna för olika samt om ena
tjänstemännen de rättsligarättsliga basen tillämpas. 25 procent attav anser

utgångspunkterna medan 36 inte alls instämmer i detta.alltför betonade Deär procent som
ocksåtolkning imycket legalistisk troligen vid lagtextuppfattar miljöninte är vana avsom

Sverige.iarbetet

utgångspunkterna är alltför betonade.5.12 De rättsligaTabell
Andelar procent.

MyndTotalt Dep
105164 59antalsamtliga,Bas: personer
66 7heltInstämmer

14 2118till delInstämmer stor
30något 30 29Instämmer

46 3036inte allsInstämmer
5 1210uppfattning/villIngen uppge

missnöjeintervjuerna har uttryckt EU:si de personligatjänstemännen överFlera attav
tjänstemän önskar därförutformat.svårpenetrerat och detaljerat Dessaregelverk alltförär

ramlagstiftning.användninglagstiftningen, ökadförenkling t.ex. avaven

på Europeiska kommissionenSynen
och ledande rollKommissionen har inflytandestort en

avgörande för huri kapitel heltagerande vilket nämndesKommissionens roll och är,
Kommissionens viktiga rollsakfrågor gemenskapsplanet.utvecklaspolitiken inom olika

isamtliga intervjupersonerbekräftasbeslutsprocess nästani EU:s attav
inflytande ikommissionen hartelefonintervjuundersökningen, 89 ett storattprocent, anser

fram i tabell 5.13.redovisas längrebeslutsprocessen. Detta
uppfattari högre gradsvenska statstjänstemännenVåra telefonintervjuer visar deatt

Så falletadministratör.initiativtagare medlare ochledare och ärkommissionen än somsom
Mångatabell 5.13.depanementstjänstemännen,hosi synnerhet avse

från rådet,kommissionens roll därhar troligen dennadepartementstjänstemännen syn
sina förslagförsvararsjälvständig aktör,ofta enträgetkommissionen somsom enagerar

finnsadministratörkommissionen medlare ochBildenmedlemsländerna.inför somav
kommittéer.och Inomkommissionens arbetsgrupperdeltar itjänstemänfrämst hos som



46

sakområden, jordbruksområdena,vissa miljö- och denna kommissionenärt.ex. syn mer
uttalad.

Kommissionen institutiontänkt till hela unionens bästa och dessär att vara en som ser
får någontjänstemän uttryckligen inte arbeta för intressen. Om kommissionen inteannans

förhållandeuppfattas neutral i till medlemsländerna, finns det enligt några desom av
kommissionenpersonligt intervjuade risk förlorar i legitimitet och inte kan utföra sinaatten

uppgifter trovärdigt Telefonintervjuema visst stöd för den i kapitel 3sätt.ett ettger
nämnda erfarenheten de nationella lojalitetema hos tjänstemännen kan problematt ettvara

internationella organisationersför trovärdighet. de telefonintervjuade instämmerAv 25
ihelt eller till del kommissionen präglad nationella intressen ochärprocent stor att av

motsättningar. Se tabell 5.13.

Kommissionen drivandeär

sakområdensvenska tjänstemännen har uppfattningen de arbetar inomDe att som
kommissionen prioriterar. 67 de telefonintervjuade instämmer helt eller tillprocent storav

områdeni prioriteras kommissionen, 6del deras medan enbart inte allsatt procentav
uppfattar sig det. skillnad mellan departement och myndigheter kan observeras,Engöra

någotdepanementstjänstemännen har känsla arbeta i medvind änstörre atten av
myndighetstjänstemännen. sakområdenas bredd påEventuellt kan detta spegla är störreatt
departementen myndigheterna. Se tabell 5.13.än

de personliga intervjuerna har flertalet de intervjuade berättat de uppfattarI attav
områdenframåtskridande flera kommissionenkommissionen och upplever attmansom

Sverige överensstämmande intressen. de fall Sverige progressivt,och har I ärsom mer
konsumentfrågorexempelvis inom miljö-, livsmedels- och upplever arbetetattman gynnas

sakområden själv företräder.kommissionen kraftfullt inom deatt som manav agerar
igångPå områden kommissionen alltför ivrig projektandra tycker är sättaatt att nyaman

ambitionsnivåfrågor. medföra problem för dedrivaplika Kommissionens höga kanoch
förvaltningarna, då kommissionens begränsade administrativa medförnationella attresurser

dearbetsbördan i hög grad läggs över senare.
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Påståenden kommissionens roll och inflytande.Tabell 5.13 om
Andelari procent.

MyndTotalt Dep
med kommissionenhaft kontaktharBas:

103161 58fråga 1,
antal personer

iinflytande beslutsprocessen.Kommissionen hara ett stort
9089 88till delheltInstämmer stor+

10 8något 9Instämmer
2 11inte allsInstämmer

1uppfattning/vill 1Ingen uppge -

ledare ochdominerar dess rollmedlareKommissionens roll överb somsom
initiativtagare.

2622 14till delheltInstämmer stor+
26 3834någotInstämmer

255034inte allsInstämmer
10 1111uppfattning/villIngen uppge

motsättningar.nationella intressen ochprägladKommissionen ärc av
252625till delheltInstämmer stor+
3836 33någotInstämmer

36 3234inte allsInstämmer
55 5uppfattning/villIngen uppge

administrativ roll.politisk rollKommissionen har änd snarare enen
3742 52till delheltInstämmer stor+

24 33något 30Instämmer
212222inte allsInstämmer
96 2uppfattning/villIngen uppge

sakområde.mittKommissionen prioriterare
6467 72helt till delInstämmer stor+

16 1716någotInstämmer
76 5inte allsInstämmer
137uppfattning/ill 11Älgen uppge
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initiativförmågakommissionen brister iAndra attanser

emellertid kommissionen kunde fullfölja sina intentionerVissa tjänstemän tycker bättre,att
inser bristande och avsaknaden befogenheter enligtsamtidigt attman resurser avsom

ocksåförsvårar Vissa tycker positivt kommissionenfördragen detta. det kundeatt vore om
få utföra effektivarebefogenheter kontroll tillämpningen olikastörre överatt en av

livsmedelsområdena.rättsakter, miljö- ocht.ex.
Några de intervjuade myndighetstjänstemännen kommissionen vissaattav anser

områden initiativförmåga hållabrister i och planering inte klararsamt att attman
områden fåför utarbetande förslag. Kommissionen lägger vissatidsgränser av egna

i stället medlemsländerna och intresseorganisationerna skaförslag, väntar attutan
områden bestårinitiativ. Kommissionens planering dessa oftakomma med av

beståri sin till del inneliggandesammanställningar arbetsplaner tur storav som av
rådetfrån rådet. till vilket datum vill ha förslag.beställningar Som regel Detanges av man

enligt dem intervjuat, kommissionen överskriderhänder emellertid inte sällan, att
åretinnebär inte under visst ärende eller förslagtidsfristen. Detta bl.a. näratt vet ettman

för diskussion.kommer att tas upp

bristandeHög kompetens men resurser

framgått de flesta statstjänstemän bedömerpersonliga intervjuerna harAv de att att
professionalitet imycket hög kompetens ochkommissionen och dess tjänstemän besitter en

språk. kommissionens tjänstemänsåväl sakfrågor flesta har uppfattningenDe även attsom
Påpådrivande speciellt vid utarbetande förslag.och i sitt arbete,mycketär avnoggranna

gjortvåra den kompetensen och det världsvanaintervjupersoner har högavissa sättet ettav
från bland dessa högutbildadesig ibland kusinen landetdjupt intryck: "Man känner som

språkkunniga uttryckte saken.män", tjänstemanoch som en
Vår telefonintervjuundersökning bekräftar bilden mycket kompetentaav

påstående.instämmer helt eller till del i detta Somkommissionstjänstemän, 70 storprocent
något.uppfattningarna instämmer inte alls eller Sevanligt skiljer sig och 25 procent

tabell 5.14.
Även såuppvisar hög kompetens,den enskilde kommissionstjänstemannen enom

kommissionen helhet inte har tillräckligt meduppfattar flera de intervjuade att somav
kommissionens anställda har arbetsbördakapacitet och Intrycket är att en enormresurser.

påtaglig,områden kommissionen underbemanningen inte minstoch vissa i är mot
årens fördjupning utvidgning inneburit.uppgifter de ochbakgrund de senasteav nya som

telefonintervjuundersökningen speglar troligen dessa skillnader iVariationema i isvaren
kommissionen. relativt hög andel, 41 instämmermellan olika delar En procent,resurser av

något påståendet kommissionen har tillräckligt med personal ocheller endast i att
sakområdet, hälften dessainom det medankonsulter ärnästan attanser resurseregna

tillräckliga. tabellSe 5.14.
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Påståenden kapacitet.kommissionens5.14Tabell om
iAndelar procent.

MyndTotalt Dep
kontakt medhar haftBas:

58 103161antalkommissionen, personer

sakområde.inom mitttillräcklig kompetensKommissionen hara
7070 71till delheltInstämmer stor+
1610något 14Instämmer

12 1111inte allsInstämmer
45 7uppfattning/villIngen uppge

konsulterpersonal ochtillräckligt medKommissionen harb
sakområde.mittinom

484346delhelt tillInstämmer stor+
24 1719någotInstämmer

261422inte allsInstämmer
101913uppfattning/villIngen uppge

begränsningvisserligen fungerakanotillräckligaDe avensomresurserna
å sidanmedför andraintervjuade. Detpersonligtvissa demakt,kommissionens avmenar

defåtal Erfarenheterna hostilldärmed makten koncentrerasochkunskapen ett personer.att
expertkunskaptekniska och kräversakområden mycketstatstjänstemänsvenska är storvars

Tjänstemänsådana ärenden harnivå hanterarpå lägre ett stonär, ansvar.att sompersoner
relativtarbetararbete till dessanivåer mycketpå delegerarhögre experter som

således hierarkisk.intekommissionens strukturdetta avseendesjälvständigt. I är
uppstårrevirtänkande lättemellertid effektenansvarsområdena denharsmalaDe att ett

till andras arbetenrefereravill ellerkommissionens tjänstemän. Man nämnamellan ogärna
område. kannågon Dettaockså halkarädd för över t.o.m.och är att annansman

GDbl.a. VI,sammanhangdettadirektorat. I nämnerinom ochförekomma ett mansamma
jordbruk.

personalpolitikcentralstyrdEn

till den bristandeorsakernapersonalpolitik förs framKommissionens som en av
personalfrågor, och detaljstyrcentral-förmedIntrycket GD IX,kapaciteten. är att ansvar

möjligheterbegränsadegeneraldirektoraten harövrigakommissionens förvaltning. Dehela
för effektiviteten,hämskoanställa, vilketvillsjälva bestämma är menaratt envem man

frågor.insyn i dessanågra tjänstemän med
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Det sker omflyttning personal mellan de olika generaldirektoraten. Några destoren av av
intervjuade berättar mycket kompetenta de byggt kontakter med underatt personer som upp
perioden återfinnsföre medlemskapet idag helt ställe i kommissionen. Detta ärett annat
naturligtvis inte bra för kontinuiteten i arbetet eftersom det innan detar ett tag nya

kan bygga kompetens sakområdet. Någradet aktuella tjänstemänpersonerna upp menar
dessa omflyttningar möjligtvis sker för inom kommissionen vill undvikaatt att ettman

alltför starkt och säkerställa politiskadet inflytandet i arbetet på dessa lägreexpertstyre
nivåer. del orsaken villEn utnyttja kompetenta och drivande tillärtror att att man personer

frågeområden,arbeta med vissa högprioriterade och detta arbetet färdigt,när äratt att
flyttas områden.dessa till andra eftersatta Den troligaste orsaken dockär attpersoner mer
tjänstemännen till tjänst, gått fåhögre och detta inte inom områdedetavancerat att atten
han tidigare arbetat.

Bristfällig samordning i kommissionen

mångfacetteradKommissionen vi nämnde i kapitel institution där de olikaär, som en
generaldirektoraten har olika uppgifter, intressen, och kulturer. Flera de svenskaresurser av
tjänstemännen uppfattar i sina kontakter med kommissionen dess internaatt
kommunikation samordning ofta bristfällig.och Bristande samordning inomär

försvårakommissionen kan arbetet i den svenska förvaltningen Detta problemavsevärt.
frågaförvärras arbetsfördelningen inom kommissionen oklar. kanEn beröra fleraårattav

mångageneraldirektorat olikaolika och enheter aspekter. Iur
telefonintervjuundersökningen framkommer 56 tjänstemännen har sinaprocentatt av
sakfrågor spridda flera generaldirektorat kommissionen. därför inte alltid såDetöver är

dålätt vad och vilket överlappande kompetensema innebärDegör sätt.att veta somvem
får fråga fråntjänstemännen olika uppgifter i olika delaratt mottaga samma av

kommissionen. Ibland tjänstemännen inte skickat dokumentet i vilketochvet utvem som
syfte.

bristande samordningen blir speciellt allvarlig i de fall existerar motstridigaDen detnär
intressen mellan kommissionens då hållolika delar och generaldirektoraten drar olika i

sakfrågor. sakfrågorviktiga fjärdedelar de tjänstemän sinaTre har spridda fleraöverav som
generaldirektorat upplever det finns revirtänkande mångamellan dessa ochatt ett
specificerat i vilka slags problem följer detta. Oftast handlar detöppna svar som av om

ansvarsområdenkonflikter till Dåleder dubbelarbete utförs. generaldirektoratenattom som
dessutom tenderar selektiva i sitt beaktande olika intressen finns det, enligt vissaatt vara av
tjänstemän, risk revirtänkandet fortplantar sig till arbetsgrupper och kommittéer.ävenatten

riskerar fragmenteraDetta hela beslutsprocessen.att
sådantEtt exempel revirtänkande den dragkamp mellan GD II,är ägersom rum som

för ekonomiska frågor, och GD XIX med för budget, därEU:s äransvarar ansvar momsen
bådaviktig inkomstkälla. Motsättningarna de generaldirektoratenmellan beror främsten

momsfrågor. Några ståndpunkterskall ha för olika skillnader i vadstörreansvaretvem som
policy-frågorgäller finns däremot inte.
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föreslår våramed samordningsproblemen flera tjänstemän itillrättakommaFör att
bli färre sammanslagningar,intervjuer bl.a. generaldirektoraten börpersonliga attatt genom

för undvikageneraldirektorat bör definieras tydligaremellan respektivegränsytan att att
och kommittéer,fortplantar sig till arbetsgrupperrevirtänkandet samt att

samordnare bör stärkas.generalsekretariatets roll som

sakområdesindelning för tjänstemännenproblemAnnorlunda ett

följer den svenskafinns avsevärda problemtydligt detDet är attatt som av
sakområdesindelning olika. Uppdelningen lederkommissionensstatsförvaltningens och är

problem blir intedelar statsförvaltningen. Dettaarbetsinsats för berördatill större aven
rådet ytterligare Nedansakområdesindelningen i kan sätt.bättre annatettatt varaav

intervjuernai de personliga pekatproblem tjänstemännenantal exempelföljer ett som
pa.

generaldirektorat: GDunderfrågor Näringsdepartementet hanterar,De sorterar sexsom
det relativt nyupprättadeinre marknaden,konkurrens, GD XV,industri, GD IV,III, samt

forskning och utveckling, GD XIII,vetenskap,företagspolitik, GD XII,GD XXIII, m.m.,
mindreexempelJämställdheteninnovation.telekommunikation, och ärIT ettett

sysselsättning,GD V,flera generaldirektorat:sakområde behandlas avavsom
sysselsättningsfrågor, GD personal ochIX,gällersocialpolitik, vadarbetsmarknad och av

information, vadkultur ochpersonalpolitiken, och GD X,gäller den internabudget, vad av
inforrnationsfrågor.gäller

utbildning. Enmånga i kommissionenåterfinns ställensakområde ärEtt annat som
allmänutbildning ochskiljerkommissionenspridningtill dennabidragande orsak är att

utbildningsfrågor medföri Sverige har handhandläggareyrkesutbildning. För omsomen
generaldirektorat.samtliga dessaimåste vad händerföljaeller hondetta hanatt upp som

hålla på.redadokumentmånga ochblirDet attpersoner
frågor ellerspridningexempelKemikalieområdet ytterligare rentutgör ett avav

de kemiskakommissionen. Närinomför kemiskaharöverlappning. GD X1 ämnenansvar
berorgår till GD IH. Dettatill olikaemellertid blandats överansvaretpreparat,ämnena

två Sverigeolika direktiv. Iunderinomfärdiga EUochkemiska sorterarämnen preparatatt
frågor fungerarhandlägger dessaEnligt tjänstemäntudelning.inte dennadockgörs som

dedet märks harganska bra,två generaldirektoraten ävensamordningen mellan de attom
generaldirektoratutgångspunkter. detGD XIoch mestolika kulturer är som anses vara

det bättreintervjuade tyckerdemiljölagstiftningen. Enbeträffarprogressivt vad att voreav
hanterades endai sindirektiv,enhetligtfannsdet inom EU ettturett avsomom

nämligen GD XI.generaldirektorat,
medicinSverigeläkemedelsområdet kemikaliesidan. Iliknar denSituationen styrs

myndighet. Inom EUregler och hanterasbåde djurmänniskor ochför sammaavsammaav
åt.områdenmedlemsländerna skiljs dessamånga övrigai deoch av

jordbruk, hanterarsådan GD VI,livsmedelsfrågor uppdelningengällerVad är att
märkningförindustri, harmedan GD III,animala livsmedel,producentdirektiv för ansvar
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också animala.livsmedel, de Intervjupersonema har konstaterat det finns olikaattav
i tvåkulturer och intressen dessa generaldirektorat. GD franskinflueratVI medan GD IIIär

tyskinfluerat. språkliga skillnader såledesKulturella och kan öka de skillnader mellanär
på utgångspunkter.generaldirektoraten beror olikasom

uppfattningenVissa tjänstemän har den oklara specificeringen och organiseringenatt av
ansvarsområden möjligheter frågorgeneraldirektoratens skapar för kommissionen drivaatt

går fördragskompetensen.utanför den begränsade,egna,som

finansiella styrningen och kontrollen bör förbättrasDen

erfarenheterna visar, liksom de utländska reflektioner redogjordes för isvenskaDe som
inomdet finns behov förbättrad finansiell styrning och kontrollkapitel EU:satt ett av en

frågortjänstemän insyn i dessa har förhoppningar deninstitutioner. Svenska med attom
kommissionärenkommissionären Errki Liikanen liksom den svenska Anitafinländske

området. frågorförbättringar dessaskall kunna genomdriva Bägge hanterarGradin
kostnadsanalyser liksomkommissionen. Tjänstemänneninom attmenar noggranna

projekt behövs förobjektiva utvärderingar olika och EU-EU:s göraattprogramav
förtroende legitimitet.administrationens effektivt och för dess ocharbete värnaatt ommer

kommissionens interna för budgetarbetet i generaldirektoratenVidare de systemattanser
revisionsförfarandet bör förbättras bl.a. varjebör uppgraderas och att attgenom

transaktioner.finansiell enhet granskar allageneraldirektorat upprättar en som

kommissionsfasenDeltagandet i

beslut sker klara reglerFörberedelsen utanav

föreslå lagstiftning. finns inga klarainstitution har DetKommissionen den rättär att nysom
svårt generellsina förslag. därförför kommissionen skall utarbeta Detregler hur är att ge en

så,går efter tids kartläggningOfta det tillbeskrivning hur denna attut. en avprocess serav
sakområde vitbok identifierar problem och eventuelltdet ellergrön-ett presenteras somen

kommissionensföreslår tillrätta med för arbeteskall komma dem. Inomhur ramenman
frågaviss alltsom oftast konsulteras arbets-anlitas konsulter för utreda ochibland att en

bestående från medlemsländerna. fasDennaoch representanterexpertgruppen avav
lång några tjänstemän vidtid och har liknatsvanligen mycketbeslutsprocessen tar av

långti Sverige, formerna lösliga.utredningsväsendet äräven merom
interntkommissionsförslag utarbetas antingen inomtill formelltEtt utkast

bestående Dessamed hjälp arbetsgruppgeneraldirektoratet eller experter. experteravav en
förvaltningarna eller kallas direkt vederbörandeantingen de nationellakan utses avav

utfrågas i allmänhet tillvid s.k. hearings. Stor hänsyngeneraldirektorat för tasatt
ocksåifråga kommissionen kansynpunkter valmedlemsstaternas ävenexperter, omom av

frånbestår nationellafristående i första hand detillkalla Experternaexperter. personerav
forskning,universitet andra institutioner för s.k. thinkadministrationema, näringslivet, och

tanks.
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betydelsefulla arbets-ochochdefinieradeVäl expertgrupper

arbets- ochmedintervjuatshartjänstemänflesta expengrupperDe att systemetansersom
itelefonintervjuade deltar arbets- ochdebra. Avkommissionen fungerarunder som

definierade. Sammasyftena med dessa väl69 ärprocent att gruppexpertgrupper anser
varför vi tolkarinflytande beslutsprocessenockså dessa ärupplever stort,att gruppers

eller kommitté upplevsi arbetsgruppdet arbetetdet representant somatt ensomegnasom
värdefullt.

expertgrupper/kommittéer.Frågor kring5.15Tabell
Andelari procent.

kommissionenvidsitter i89Bas: expertgrupperpers. som

definierade.kommittéernas syften väloch ära Expertgruppernas
69till delheltInstämmer stor+
24någotInstämmer
7inte allsInstämmer
1uppfattning/villIngen uppge

inflytande iijag deltar harexpertgrupper/kommittéer stortDeb
beslutsprocessen.

71till delheltInstämmer stor+
18någotInstämmer

inte allsInstämmer
7uppfattning/villIngen uppge

till härinflytande börtillMöjligheterna tas vara

i önskvärdpåverka beslutberedningsprocessenfastidiga är ettdenna attI utrymmetav
förslag i denpåverkan", dvs."positivsker attriktning Dettastörst. gegenomgenomsom

föroch arbetanågot gemensamhetsplanetåstadkommaönskarpolitiska riktning attman
visa"påverka dvs. försökanegativt",också stadiumi dettakanfå gehör för dessa. Manatt

till i demöjlighetEU-nivå. finns detnågon lagstiftning Detta äveninte behövsdetatt
beslutsprocessen.formella delarna avsenare, mer

deantingen underförslagen skerinriktningkommissionenspåverkanDenna av
kommissionensellerarbets- ochovanstående omnämnda expertgruppsmötena, attgenom

ingårmån i dendeockså viktigt, i den intespeciellt. Detuppvaktastjänstemän är
ochfrån förvaltningarnationellatillsatts, intressenterarbetsgruppeventuella attsom

också dialog mednivå, föreuropeisksamfälltenskilt ellerintresseorganisationer, en
personligaochvälformulerade dokumentsker viageneraldirektoraten. Dettaihandläggarna

lobbying.dvs.för sin sak,därmöten argumenterar genomman
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En departementstjänsteman uttryckte detta sitt missnöje i de personligatrots en av
intervjuerna med den svenska statsförvaltningen i denna fas beslutsprocessen haratt av
liten auktoritet. Han menade svenska statsförvaltningen här jämställs med lobbyister,att

från näringslivet. bildDenna ställning för statsförvaltningen vissat.ex. av en svag
områden förstärks vissa myndigheter använder sig intresseorganisationer ellerattav av

påverkakonsulter för kommissionen lägga förslag i för dem önskvärd riktning.att att
Förvisso den formella makten för de nationellaär regeringama inte destor, men

nationella mycket ofta tjänstemän driver frågorär i enlighet med sinaexperterna som
respektive regeringars ståndpunkter. kommissionenI förslag, kan väntasvet att ettman som

motstånd i måstemedlemsstaterna, förändras såmöta det blir politiskt möjligt.stort att
Därför ståndpunkterhar de nationella regeringarnas i fasdennaäven tyngd andrastörre än
aktörers. De flesta intervjuade vittnar från kommissionens sida har starkattom man en

konsensus i arbets- ochsträvan mot expertgrupperna.

Lobbyistemas inflytande inte alltför stort

våra personliga framgåttAv intervjuer har intresseorganisationer och lobbyister haratt ett
Överinflytande beslutsprocessen. två tredjedelar de telefonintervjuadestort av

instämmer däremot inte alls eller endast något påståendeti intresseorganisationer ochatt
lobbyister har alltför inflytande i beslutsprocessen inom det sakområdet. Iett stort egna
tjänstemännens kan tydligen kommissionen förhållandevis rimligtögon hanterasättett
intresseorganisationers och lobbyisters försök till påverkan.

Tabell 5.16 Intresseorganisationer och lobbyister har alltför inflytandeett istort
sakområde.beslutsprocessen inom mitt

Andelari procent.
Totalt Dep Mynd,arizazBas: samtliga, 164 59 105personer

helt tillInstämmer del 19 24 16stor+
någotInstämmer 34 31 36
inte allsInstämmer 35 34 35

Ingen uppfattning/vill 12 12 12uppge

Behov Ökad öppenhet och tydliga reglerav

Förberedelsefasen således mycket viktig bådedelta för demär delegater iäratt som
arbetsgrupper utomståendeoch och för hållaintressenter. sig jourFör å med vadexpert- att

finns dagordningen kan det krävas tillgångenmycket arbete och till information ärsom
viktig.

intervjuerna framkommerAv kommissionens vilja delge information till denatt att
svenska statsförvaltningen varierar. områdenInom vissa dålig dela sigmedär attman av

fårinformation. inteHär nationella kommissionen anlitar, alltid tillgångexperter,ens som
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såledesöppenhet önskvärd enligt flera deinformation. Störretill relevant avvore
kommissionens tjänstemän hjälpsamma, mycket förintervjuade. Andra öppnaärattmenar

till information och synpunkter.välvilligt inställda delgediskussioner och att
berättar det finns informella kanalerNågra personligt intervjuade tjänstemännende attav

långförhållande bero det för tidofta via lobbyister. Dettaför information, att taranses
erhålla information via de officiella kanalerna.att

svårgång kommissionens interna beredningsprocess upplevsiärendesEtt attsom
intervjuade. finns därför, enligt dessa, klart behovflera de Detöverblicka ett av enavav

förberedande fasen i beslutsprocessen. Bl.a. saknarformalisering reglering denökad och av
beredningsgrupp kanför alla arbets- och Engenerell procedursamlingde expertgruppenen

också uppkommit informelltillsatt kan haformellt beslutett organ, mengenomvara
utgångspunkt i benämningen kaninte enbart medinnebärDettaväg. att en gruppman

fåtthandOfta har därför de svenskavilken den har.avgöra representanternastatus egen
Några blivitmandat de har. berättar dearbetar och vilkasig in i hur attsätta grupperna

kontroll vilka arbets- ochinte tycks ha fullständigförvånade kommissionen överöver att
imedverkar dessa.tillsatt, och mindre vilkaden ännuexpertgrupper personer somsom

därför kommissionen bordetyckerNågra personligt intervjuade tjänstemännende attav
Ävenområden.aktiviteter olikaförteckning desstydligareutarbeta över enen

arbetsgrupperna, liksomdeltar i de olika ochredovisning vilka expert-somavnoggrannare
lobbyister,intresseorganisationer ochkommissionen har medkontakterde voresomav

och öka öppenhetenförbättra ordningenönskvärd. skulleDettaenligt dessa menarpersoner
tjänstemännen.

kommissionskollegietfattas formellt ibeslutEtt

olika arbets-i kommissionens ochtillräckligt längebeslutsförslag manglatsNär ett
möjligt drivapolitisktantagit den formoch det har är atttrorexpertgrupper som man

kommissionen.generaldirektorat inomgår remiss till samtligaförslagetvidare,
skedegeneralsekretariat. I dettasker i kommissionensSamordningen beredningen avav

samordningen igeneraldirektoraten ochkommunikationen mellanärprocessen
frågan kommissionskollegiet.således Därefter förs tillgod.kommissionen upp

svårt förstå förhållandet mellanmångavåra intervjuer harframkommitharDet attattav
deti kommissionen. Vissageneraldirektoratenkommissionsledamöterna och ärattmenar

prioriteringarpersonliga kanslierskommissionskollegiet och deras styrsom
sakfrågor generaldirektoraten. Andrabekostnadförutsättningarna för olika attmenarav

maktoch har relativtmycket starka och kompetentageneraldirektörema är stor att styra
generaldirektorat.inriktningen inom sitt

sedanmed enkel majoritet ochKommissionskollegiet fattar besluten gemensamtansvarar
måste inblick i alla ärenden ochkommissionärerna havilket betyderför dem, att

går och förbereder alla punkterämnesområden. igenom, diskuterarKansliema
hållerinterna arbetsgrupper ochdagordning. Ibland tillsätterkommissionskollegiets man

såväl synvinkel, först deteknisk politiskdiskussioner. diskuterasTextenslutna avur som
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kansliema generaldirektoratensakansvariga handläggarna vid och vid s.k. special chef-
kanslicheferna vid frågorna gåroch därefter deras veckomöte innan tillmeetings av

På såledeskommissionskollegiet. detta stadium förekommer kontakter mellan kansliettäta
kommissionsledamot ansvarig för ärendet och de övriga ledamöternashos den ärsom

kanslier.
i denna del beslutsprocessen har bildenIntervjuer med deltagare dengett attav av

såvälhård argumentation sakligt Påtekniska beredningen utbytt tekniskt.är mot en somnu
nivå kommissionen blir de politiska motsättningarnainom mellandenna höga

kanslier mycket tydlig.kommissionärema och deras
kanslichefsnivå,råder förslaget det kommissionensdet enighet kanOm antasom av

så inte fallet, försdiskussion s.k. A-punkt. Om ärendetkollegium ärutan somsom en upp
diskussion.B-punkt för vidareen

Kommissionärerna viktiga

Gradins kansli, Christer framhöllvid den svenska kommissionären Anita Asp,Kanslichefen
96-kommittén kommissionskollegiets roll iseminarium anordnatvid EU attett av

dagordningen tillbetydelsefull. alla punkter lederbeslutsprocessen oerhört Nästanär
till väsentligt. Kanslichefenofta ändras tjänstemännens förslag beslutlivlig debatt och

också små kommissionär.därför mycket viktigt för länder habetonar det är attatt en egen
haftvåra tjänstemän inom departementeni intervjuer framkommit högreharDet storatt

frågor tredje pelaren.speciellt arbetar med inom densvenska kansliet, dedetnytta somav
få kommissionär.hjälp de förväntat sig svensktjänstemän har dock saknat denAndra av en

gångenför första verkligtsig de olika nationella intressenakommissionskollegietI gör
edvisserligen kommissionsledamöternavi tidigaregällande. Som nämnt, svär atten vara

Delors ordförandeskapfolk i sitt arbete, under Jacqueshela Europastrogna men
blev allt vanligarenationellt tänkande i kommissionen. Detökatutvecklades attett

förklarasnationella intressen. Till delefter sina respektivekommissionärema röstade en
på "opolitiska" generaldirektoratenskansliemas makt ökat deutvecklingdenna attav

tillinom regeringskansliet denna tendensEnligt hög tjänstemanbekostnad. är atten
nedåtföreteelsen sprida sig ipolitiseras olycklig, och skullekommissionens ledamöter

allvarligare.administrationen det ännuvore

övervakare fördragenVerkställighetsfasen kommissionen avagerar som-
områden utfärda föreskrifter ochbehörighet handKommissionen har rad att egenen

områden fördragen,På några dessa redan i de grundläggandebindande beslut.fatta anges
rådeti sinkommissionens befogenheter sin grund delegerati de flesta fall har attmen

omfattande jordbruks-kommissionen. Delegeringen specielltbeslutskompetens till är
handelsområdet.respektive

befogenheterna s.k.bistå utövning de verkställande harkommissionen vid dessFör att av
rådetförsöker försäkra ochverkställighetskommittéer inrättats. dessaI man
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inflytande i finnsDet huvudtypermedlemsstaterna treprocessen.om av
rådgivande,verkställighetskommittéer; förvaltande och föreskrivande. ochEn samma

rådgivande,situationer ha förvaltande föreskrivandekommitté kan i olika eller roll. Fören
förhållandekommittéer finns antal olika förfaranden där det föreskrivs vilketdessa ett som

rådet. sakområdetråda kommissionen och Erfarenheten visar förskall mellan att en
möteskultur deltagarna skapar faktiskt ofta betyderkommitté och den deänsom mer

arbetar."för hur kommitténformella procedurerna

kompetensfördelningenOenigheter om

påverkarkommittéförfarande för verkställande beslut starktRådets val avav
därför inte konstigt, flera tjänstemännen,befogenheter.kommissionens Det är attmenar av

rådetuppstår spänningar mellan ochibland oenigheter ochi samband med dettadet
avstå frånRådet den kontroll hanteringenspeciellt obenägetkommissionen. är att som av

rådetvåra framkommit irådgivande kommittéer medför. intervjuer harAvärenden i att
vad kommissionen ursprungligenform för verkställighetenfall har valtflera änannanen

kommissionen inte ha tagit detta i beaktande.fall tycks dockföreslagit. enstakaI
såledesi kommittéema inte lika allamedlemsländernaInflytandet för är stort

jordbruksfrågor litet inflytande ikommittéema harområden. förFöreträdare t.ex. attanser
för gallerierna, endasthär bara spelKommittémötenabeslutsprocessen. ettanses vara

åstadkomma medan det sker igår vid självaförändringarmarginella mötena,att som
mycket viktigare.konidorema är

kompromissviljaStark

från de fungerar bra, hardessa kommittéer hävdarmed erfarenhetflesta tjänstemänDe att
effektivt.målsättning besluten fattas snabbt och Detklargoda samt attresurser, en

för arbets- ochockså kommittéema tydligaremandatet föromdömet är änallmänna är att
erfarenhetredovisas de telefonintervjuade medtabell 5.16 nedan hurIexpertgruppema.

kommittéema och arbetsgrupper ochverkställighetskommittéer uppfattar syftet medfrån
i beslutsprocessen.dessas inflytande

har deltagarna ipersonligt intervjuade tjänstemännenflera deEnligt av
nå igenomefter konsensus och drivaverkställighetskommittéerna stark strävan att atten

nivångå politiska i beslutsprocessen, dvs.så frågan behöva till deninte skabeslut att upp
några invändningarexempel: Om eller flera länder harrådet. intervjuadetill De motettger

klyftorna.ansträngningar läggs ned överbryggadetta ochförslag respekteras attstoraett
erfarenhetförslaget. svenska tjänstemännenskommissionen tillbaka De ärvissa fall drarI

Någraföljs. de intervjuadeursprungliga förslag vanligtviskommissionensdock att av anser
verkställighetskommittéema.delegeras tillfler beslut skulle kunnaatt

kommittologi-verkställighetskommittéema,eller de s.k.beskrivninggrundläggandeFör aven mer
1993:80.ochEG,SOUkommittéema, bl.a.statsförvaltningense
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Påståenden kommittéer.arbetsgrupper och5.17Tabell om
iAndelar procent.

Rådgiv.Förvalt.Föreskr.
kommit.kommit. kommit.

olika verkställighets-Bas: deltagare i
27 38 55antalkommittéer, personer:

kommittéernas syften väl definierade.ocha Arbetsgruppernas är
6478 74helt till delInstämmer stor+

något 19 21 29Instämmer
5inte 4 7allsInstämmer

uppfattning/villQgen uppge - --

inflytande iArbetsgrupper/kommittéer jag deltar i har beslutsprocessen.b De stort
78 74 58till delheltInstämmer stor+

något 15 21 24Instämmer
3 94inte allsInstämmer

94 3uppfattning/villEgen uppge

verkställighetskomnlittéemaOklarheter i

arbetsformer,verkställighetskommittéemas struktur ochnöjda medemellertid inteAlla är
Någrakompetensområdena deinom första pelaren.förspeciellt inom de EU avnya

tillhör oklar. Ofta hanterarkommitté härrollen för denintervjuade äratt manmenar
färdigaformerna för detgenomförandetverkställighetskommittéema ramprogrammetav

kommittéemafått befogenheterinte klart för sig vilkatjänstemännen haroch de inblandade
mått skallinflytande devilkethar och utöva.av

Några deockså med själva mötesprocedurema.missnöjdaVissa tjänstemän är av
kaotisk kommissionensdagordning ochkommittémötenasinterjuvade ärattmenar

kommittéer. Beslutsreglema skiljer sigför inrättaoklara, liksom mandatetslutsatser att nya
röstvikter medvanligt omröstningar medkommittéema.mellan Det ersättsär att

de olika deltagarnasvanligare ordföranden "känner av"handuppräckning och ännu att
nå personligt intervjuade berättardeuppfattning och söker konsensus. En attav

svårt faktiskt har tagit beslut, särskiltuppfatta kommitténibland harmötesdeltagama att om
harsammanfattningar kommitténs slutsatser. Detordföranden otydliga ävengör avom

beslut, detförslag tillförekommit ordföranden tagit "eget" t.ex.ettatt somupp
diskussionspunkt. desin sammanfattning Omensidigt föredrar, ikommissionen av en

ståndpunktendå inte uppmärksamma ochövriga deltagarna är protesterar, varaanses
generellt samtycke.fastställd. Tystnad tolkas som

svåröverskådlig. lösakommittéer FörMånga intervjuade tycker florande är attatt avav
Även under fleraofta underarbetsgrupper.kommittéematvister i upprättas av
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kommissionens verkställighetskommittéer finns såledesdet arbetsgrupper, där
förberedelsearbete sker. Här har varje medlemsland vilka samtliga ävenrepresentant,en

kommittéema.deltar i Ett de svenska myndigheterna avstått frånhar med iattpar av vara
några arbetsgrupper, eftersomdessa de dessa inte viktiga, sig föräransett attav vare

för myndigheten. NågraSverige eller den tjänstemän framhållithar ledamöterna iattegna
oftadessa arbetsgrupper mycket självständigt sina respektive regeringar.gentemotagerar

Informella beslut i arbetsgruppema blir inte sällan normgivande för vilka beslut sedansom
fattas kommittéema.i

På områden ocksåvissa har det skapats slags överkommittéer. Här deltagarnaärett
officiella nationella och kommissionen leder dessa kommittéerDessamöten.representanter

rådgivandebehandlar rekommendationer kommittéer. Syftet medtagna av
några"överkommittéema" för de intervjuade oklart. Intrycket kommissionenär är attav

för ståndpunkteranvänder sig dessa höra medlemsländernas och till skaffa sigatt attav
inflytande. Ansvarsfördelningen mellan kommittéer, arbetsgrupper och överkommittéer är

vilket dubbelarbete vanligt, intervjuade. frågaibland oklar de En kan bollasgör äratt menar
nivåerna.olikafram och tillbaka mellan de

rådsfasenDeltagandet i

Rådsfasen medlemsstaterna träder formellt scenen-
rådetförslag till rättsakt antagits kommissionen, överlämnas tillNär det ochett en av

publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidningEuropaparlamentet EGTsamt
övergår frånOfficial Journal. Beredningsprocessen därmed icke-formell tilleng. en en

formell Då rådet fråga hårdafas. det i regelrätta och ofta mycket förhandlingar ökarär om
ståndpunkt, framhållerbehovet välunderbyggd välpreciserad fleraoch svensk demav en av

har intervjuat.
rådet föreslåsI analyseras kommissionens förslag och eventuella tillägg eller justeringar

medlemsstaternainnan ställning eller det heter med EG-terminologitar antarsom en- -
ståndpunkt. rådsfasenBehandlingen förslag i sker normalt i instanser: i1tregemensam av

rådsarbetsgrupper, i och 3 i ministermöten i vederbörlig sammansättning.2 Coreper Det
skickas nivåerna rådetinte ovanligt förslag fram och tillbaka mellan de olika inomär att ett

ministerrådetgångerantal innan slutligen fattar beslut.ett
måletdenna del beslutsprocessen för diskussionerna klart: medlemsländerna skallI ärav

från rådsarbetettill Tjänstemän erfarenhetkomma beslut. med ianser
telefonintervjuundersökningen syftena med kommittéema och arbetsgruppema äratt
väldefinierade och dessa har inflytande beslutsprocessen. Iatt stort
telefonintervjuundersökningen visserligen alla arbetsgrupper och kommittéer i EU:savses
beslutsprocess, det kan förmodas i första hand har bakgrund sinaatt svarat motmen man av

från rådet.erfarenheter tabell 5.18Se a.



Påståenden rådsarbetet.Tabell 5.18 om
Andelari procent.

rådsarb. Core- Min.-
mötepergrupp

rådsmöten, 59 3antal 21Bas: Deltagare i personer

kommittéernas syften väl definierade.ocha Arbetsgruppernas är
till 73 100 52helt delInstämmer stor+

något 20 24Instämmer -
7 24inte allsInstämmer -

uppfattning/villIngen uppge - - -

i inflytande i beslutsprocessen.arbetsgrupper/kommittéer jag deltar harb De stort
100till del 75 71heltInstämmer stor+

19något 19Instämmer -
2inte allsInstämmer - -

105uppfattning/villIngen uppge -

Även rådsarbetetfrånmed erfarenhetpersonligt intervjuade tjänstemännenbland de är
Ärendenafungerar bra.och kommittéermed arbetsgrupperuppfattningen att systemet som

Några i vissa fall skulleförberedda.för det välföreläggs Coreper är attmesta anser man
Coreper-nivån.kunna hoppa över

förhandlingsprocess riktigRådsarbetet således mycket resultatinriktadär enen -
intervjuade.också förs, enligt flera dediskussionernabeslutsmaskin. märks hurDetta av

från till irådet skiljer sig hur det kandiskussionen i rak och operativ ochEnligt dessa är
alltiduttalanden och proklamationer inteorganisationer, där ändlösainternationellaandra

påverkarbindande direktnågot åtagande. rådet däremot, rättsakter ochfaktiskt Iinnebär är
ståndpunkter måste därför välnationella lagstiftningen. Allaindirekt denoch vara

så ipåpekar också formella omröstningar inte vanligaunderbyggda. Tjänstemännen äratt
faktiskt vanligare idessarådsarbetet skulle kunna ärutan atttro,som man

i beaktande,i lyssnar ochkommissionskollegiet. tyngdenDet är tarargumenten man
också råderde personligt intervjuade tycker detantalet Merpartenröster.än attavsnarare

hjälpsamma varandramellan medlemsländerna. Deltagarnasympatiskt klimat är motett
kompromisser.lösa problemoch vinnlägger sig att genomom gemensamma

Rådsarbetsgrupperna

ministerrådet.politiskt förbereda besluten iRådsarbetsgrupperna skall juridiskt och
rådssekretariatet.administrerasochinrättas efter beslut Coreper,Arbetsgruppema avav
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tillfälliga består vanligtvis tjänstemän frånfasta eller ochArbetsgruppema är av
ministerium eller tjänstemän vid medlemsstatens ständiga representation.vederbörande

från medlemslands regering.instruktioner respektiveArbetet styrs av
fråntjänstemän kontaktat, med erfarenheter arbetsgrupperIntrycket hos flera deav

rådet, frågor,ofta inte sällanbåde kommissionen och detunder är äratt samma en
återkommer rådsarbetsgruppema.nivå, i Flera tjänstemäntekniskdetaljerad attansersom

effektiva tekniska detaljerna klaradesrådsarbetsgruppema kunde bli deimötena om avmer
rådsarbetsgruppemadiskussionerna i tuffare ikommissionsarbetet.i Däremotredan är än

nationella skiljelinjema framträder tydligarearbetsgrupper och dekommissionens ett
sätt.

förklara försvararådet, framför allt i arbetsgruppema, och detKommissionens roll i är att
många rådsarbetetuppfattar deltar itidigare därförförslaget. Som nämnts, somegna

pådrivande sextonde medlem. Framför alltmycket aktör, slagskommissionen ettsom en
få för sina förslag hossina krafter försöka gehörkommissionenlägger att

fåmåste kommissionen godta jämkningar i förslaget forIblandordförandelandet. att
ståndpunkt,rådet dvs. antagit kanharigenom det. Innan agerat, gemensamen

emellertidforslag. Kommissionens kanhelst ändra sittkommissionen när representantsom
måstevid sittande bord, först medlemsländernasförändring i förslaginte göra utan taetten

rådet skall kunnaoch chefer. Föråsikter beaktande och tala med sina medarbetarei att
inte.beslutsförfaranden enhälligt beslut, i andrai vissaändra förslag krävs det ettett

därförofta ovilliga till ändringar ochkommissionens tjänstemänIntrycket ärär ytterstatt
rådsarbetsgruppema.bereds i Detta,benhårt står vid sina förslag, dessafast när menar

lågfrån alltför position förkommissionen harvissa, kan bero attatt representanten en
intervjuade därförsådana situationer. Flertalet deflexibelt ikunna att ettanseravagera

förslaget till rättsaktdvs.tidigare fasen beslutsprocessen,deltagande i den näraktivt av
påverka inriktningen ochSverige villnödvändigtkommissionen,utarbetas är omav

rådet. efterhand upplysa kommissionenföreläggs ide förslag Attutformningen omsomav
svårt, minst hänsyn till tiden.ståndpunkter uppfattas inte medochsvenska problem som

Coreper

rådsarbetsgruppen, anmäls det till Coreperiråder enighet förslagdetOm ett som enom
vidare arbetet,vägledning för deteller den behöverinte kanA-punkt. Om enas omgruppen

frågor kandiskussion. okontroversiellafrågan till för IB-punkt Coreperhänskjuts som en
två fallandra kanefter endast eller Ifram betänkandearbetsgrupp lägga möten.ettetten

månader.fleradet ta
består medlemsländernastvå Avdelningi avdelningar. IuppdeladCoreper är avsom

huvudsak ärenden medhandlägger iställföreträdande representanterpermanenta
bestårAvdelning deinre marknaden.anknytning till den permanenta representantema,av

inklusivefrågor relationer,unionensoch handläggerambassadörema, rör externasom
utrikes- ochekonomiska samarbetet, denhandelspolitiken, det och monetära gemensamma
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rättsligasäkerhetspolitiken och det samarbetet. Jordbruksärenden inom den gemensamma
jordbrukspolitiken bereds i den särskilda jordbrukskommittén.

nåantingen söka uppgörelse förslagCoreper kan arbetsgruppen oenigäretten om som
förslaget inte för politisk lösning, skicka tillbaka fråganeller, tillmogetom anses enom

oftast antal tekniska detaljer finnsarbetsgruppen. Detta sker kvar lösa. Omnär ett att en
uppnås skriftligtlösning i Coreper, kan förslaget, efter förfarande, hänskjutas tillett

ministerrådet då formalitet.A-punkt. Beslutet där blir endast Om inte kanensom en man
får diskuteras i ministerrådet,i Coreper, förslaget B-punkt vilketkomma överens som en

fråganbeslut efter diskussion, ellerinnebär där fattar kommer tillbaka tillattatt enman
Coreper.

Ministemivån

Ministerrådet består olika formationer, utrikesministrar,i praktiken antal ekonomi-ettav
områden.finansministrar, har ställning till förslag inom sina respektiveoch att taetc., som

rådet, utrikesministrarna deltar, har samordnande funktion. MinistrarnadärDet allmänna en
A-punktsfrågorifatta bindande beslut. det gäller beslut kan dettabefogenhet Närhar att tas

för debatt,ministerformation helst, medan ärenden dvs. B-vilken tassom uppsomav
strålar dåpunktsfrågor, fackministrama Ministrarna kankräver de berördaatt samman.

återföra fortsatt beredning.ärendet till Coreper förvälja antingen fatta beslut eller attatt
fackministerråd, faktum förslagen ii tillsammans med detUppdelningen att

regler ofta mycket tekniskkommissionsfasen bereds EU:s ärgörexperter, att avav
ministernivå hållermånga, ibland sigdiskussionernakaraktär. Detta ävengör, attmenar

detaljnivå.mycket högen
ministernivån.alltid offentliggörs, vanligaInformella resultat inte Enärmöten, vars

påpekar ministerlunch, i regel följer efterinom regeringskansliet vid dentjänsteman att som
frågor.allmänna viktiga Vadfinansministermötena, behandlasEcoñn-möten men som

inte förhand, eftersom ingen dagordning Ibehandlaskommer presenteras.att vet man
inriktningen diskussionen.till del ordförandelandetstället detär styrstor som av

ståndpunkt beträffande förslag tillmedlemsländernaEfter det att enats gemensamom en
förfaranden i Europaparlamentet, varvid ändringar kanbehandlas det enligt vissarättsakt

återigenmåste förslaget behandlas i arbetsgrupp, Coreper ochändringarOm görsgöras.
direktivrättsakt slutligen kan Förordningar och antagitsministermöten innan antas. somen

rådet rådet skall publiceras i EGT. Råttsakter i krafteller parlamentet och träderav av
står efter den iangiven i eller 20:e dagen det publiceratsantingen den dag texten attsom

EGT.

rådsarbetetOrdförandelandet inriktningenstyr av

ministerrådet, i innehasi i alla dess arbetsgrupper och Coreper,Ordförandeskapet ettav
halvår kontinuitet samarbetar det land varitmedlemsland för i För skapaattett taget. som
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stårordförande och det land i bli det, med landdet för tillfället innehartätttur attsom som
brukar tala trojkasystem.ordförandeskapet. Man ettom

Några dem vi intervjuat arbetsformen med rullande ordförandeskap medförattanserav
kontinuitet i beslutsprocessen, trojkasystemet.bristande Systemet dock mindredetrots ger

påverkamöjligheter dagordning,medlemsländerna EU:s denävenstora att om
påpekaradministrativa bördan för dessa bära, tjänstemän vid den svenskaär tyngre att

representationen i Bryssel.
för tillfälletmedlemsland innehar ordförandeskapet har inflytandeDet överett stortsom

rådsprocessen, framgår våradet personliga intervjuer. Ordförandelandet bestämmerav
rådet,kommissionens förslag skall ivilka behandlas vilket i sin aktiviteten itur styrsomav

rådsarbetsgrupperna.de olika
Ordförandelandet med varierande noggrannhet, lista deöverpresenterar, en

hållasarbetsgrupper skall verksamma och vilka skall under demötenvarasom som sex
månaderna. intressen prioriteringar från ordförandeländemaaktuella Olika och gör att

från kommissionen kan läggas under längre perioder. härpåinitiativ Ett exempel är ett
till arbetsmiljödirektiv inte prioriterades under sig det grekiska ellerförslag tyskasom vare

igen ordförandeskapet.presidentskapet, under det franskatogsmen som upp
Ordförandelandet fungerar, liksom kommissionen i de tidigare faserna, medlare medsom

övrigauppgift driva fram lösningar kan godtas de medlemsstaterna.att som av
förOrdförandelandet bedömer vad behöver revideras i olika förslag de skall kunnaattsom

rådet.gå i Utkast till kompromisskrivningar utarbetas därför oftastigenom av
frånhindrar emellertid medlemsstaternaordförandelandet de övriga bidraIngetensamt. att

med texter.egna
intervjuade ordförandelandet lika intresseratUppfattningen hos de är ärattmerparten av

så många fåbeslut möjligt igenom "rätt" beslut, deigenom att settatt som som urav
fåresultatinriktatDet land har ordförandeskapet ofta ochintressena. är sättersom meregna

hjulet. När landet sedan lämnar ordförandeskapet, kan det helt plötsligt "bytakäppar i över
sakfråga. påskyndashållning liknande skälinta helt i Avfot" och en sammaannan

frågor,förhalas därför Ordförandelandet vill ha, alternativt slippa, förrespektive att ansvaret
viss fråga.en

fåbetydelse det tidigt stadium gäller informationOrdförandeskapets gör att ett att om
vidordförandelands prioriteringar. Tjänstemännen den svenska representationenkommande

det viktig uppgift informella samtal försöka orientera sigi Bryssel attser som en genom om
håller hållfrågor drivas framgent. vissa inomvilka kommer Redanatt nu mansom

identifiera frågor ligger Irland, ordförandelandstatsförvaltningen de höstenatt som
1996, hjärtat.närmast om

dåligaErfarenheten visar ordförandeländema förbereda, planera ochär attatt
frågorvilka tänker driva. blir oftast klart för de andrainformera Dettaom man

rådsmötena ordförandelandet.medlemsländerna först vid det inledande under det Dettanya
ståndpunkterförhållande inte alltid hunnit utveckla vid de förstamedlemsländernagör att

frågor på efterföljande Efterhandbehandlingen olika skjuts därför tilloch möten.mötena av
då,informationen plötsligt, kan medlemsländerna komma med invändningar.ökar och helt



64

någrai rådet, de tjänstemän intervjuat. Efterhand hararbetetbromsarDetta menar avupp
frågor hög, och för ordförandeskapet skall "klara av"också antal samlats att attett stort

rådetiså många beslut möjligt, brukar antalet särskiltiklubba möten stortvarasomgenom
rådsarbetsgrupper,ii maj-juni. tjänstemän deltarnovember-december och Dei som

arbetsbelastningenpå i de personliga intervjuernaoch ministermötenCoreper ärattuppger
perioder.under dessamycket stor

alltförOrdförandelandets inflytande stort

fråganrådet, ställdesmed tabell nedan,kommit i kontaktTill dem omsesom
frågornas behandling inom respektiveinflytandehar alltförordförandelandet överstortett

någon utsträckning,myndighetstjänstemännen i 41ansåg intesakområde. störreDetta
rådsarbeteterfarenheternaVid departementen, därinte alls i detta. ärinstämdeprocent av

något utbredd.inflytande Detordförandelandet haruppfattningenstörre, ett stortatt mervar
från rådsarbetet.erfarenhetenockså har dendepartementstjänstemännen störstaär som

frågoralltför inflytande över dehar5.19 Ordfdrandelandet stortTabell ett som
sakområde.inom mittbehandlas

Andelari procent.
MyndTotalt Dep

kontakt medhaftBas: Personer som
3886 48frågarådet 1,se

2 32heltInstämmer
1619 21till delInstämmer stor

38 24något 31Instämmer
33 5041inte allsInstämmer
6 8uppfattning/vill 7Egen uppge

underdimensioneratRådssekreteriatet förefaller

påpekarrådsprocess, flerafungerandeför effektivtRådssekreteriatet spelar viktig roll enen
bedömsRådsekreteriatet huvuduppgifterintervjuade tjänstemännen.de attvaraav

distribuera dokument.förbereda ochtillhandahålla översättningsresurser,tolknings- och
rådgivning, koordineringmedrådssekreteriatet aktuella ordförandelandetbistår detVidare

finns dessutom Legal Serviceoch mötesreferat. Detutarbetande textförslagsamt en somav
spörsmål. intervjuade sig ha haftFlera deråd i juridiska sägertill medlemsstaterna avger

rådgivning.juridiskadennanytta av
rådssekreteriatettjänstemännenhos de svenska ärintrycket ärDet allmänna att

cirkuleras intehandlingar ochandraunderdimensionerat. Dokument och översätts
Uppteckningendem.skall ha tid diskuteraför delegationematillräckligt snabbt attatt av

också alltförnågot brukar tyckagjorda arbetsgruppsmötenöverenskommelser är tarman
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lång tid. kan leda till tidskrävande och förvirrande dispyter uppstårDetta följandeatt
vilka slutsatser dragit.möten om man

tid mellan ställer till problemKort möten

framkommit rådetVid intervjuerna har det arbetstempot i mycket högt.äratt
Återkommande våravid intervjuer med framför allt departementsföreträdare och personer

rådsarbetsgruppema,vid den ständiga representationen i Bryssel har varit tiden mellanatt
ministermötena inte tillräcklig förCoreper och det berörda tjänstemännen skall hinnaär att

ståndpunkterförbereda sig väl och för statsförvaltningen utarbeta i önskad utsträckning.att
måsteSverige och de övriga medlemsländerna ofta mycket snabbt bestämma sig för

vilken position skall inta. speciellt problem för de medlemsländernaEtt är attman nya man
fråganinte tidigare har varit med och följt diskussionerna behandlats kommissionen.när av

tidspressen någraTill följd den starka har tjänstemännen under det förstaav av
medlemskapsåret sådan ståndpunktbefunnit sig i situation frånde behövt intaatten en

sida dessförinnan ha hunnit underbygga och förankra tillräckligtsvensk denna medutan att
berörda parter.

bristande förberedelser problematiska ikorta tidsfristema och speciellt sambandDe är
budgetfrågor, då samordningskedjan längre. Budgeten omfattarmed hemmaplan är

alla departement.
Många påde intervjuade har känsla det höga berortempotatt attavav en

nåbeslut för resultat därmed vinna prestige. blirordförandelandet forcerar och Dettaatt
dåtydligt vid slutet ordförandeperiod, ordförandelandet ökar arbetstakten.särskilt av en

ohållbar,då intillDokumentflödet och antalet situationen demöten gör näst menar
intervjuade.

korta ledtider förvärras kallelser till framförallt tillProblemet med möten,attav
rådsarbetsgruppema, kommer alltför för de berörda myndigheterna ochsent att

skall hinna förbereda sig väl. reglerna kallelsen skadepartementen Trots sägeratt att vara
idelegaten tillhanda 48 timmar förväg, de ofta försenade.är

rådets föreslåsintern utvärdering gjorts inom generalsekretariat justI atten som
rådettidsspaimet mellan i arbetsgruppen, Coreper och skall öka det skallmötena samt att

rådets vidbättre uppläggning möteskalender. Tjänstemän den svenskaske en av
förslag praktiken,representationen dessa skulle i skulle det helt klartomsättasatt ommenar

samrådetdet svenska beredningsarbetet, innefattande med riksdagen.underlätta

rådsarbetetBristande insyn i

rådet kritiseratsFörhandlingarna i har för de hemliga och inga protokoll förs.äratt att
svårareNågra personligt intervjuade har uttalat sig detta detde och äratt attav om menar

rådsarbetet då rådets frågaoffentliggöra kommissionsarbetet, det i fallän är om
såförhandlingsöppenhet, dvs. avslöjanden intressen och positioner, och inte mycketav

tillgånghandlingsoffentlighet, till dokument. finns hos vissa medlemsstaterDett.ex. en oro
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förmågan fatta beslut. Den svenskaökad öppenhet begränsarallmänt attatt en
förankring allmänhetenöppenhet leder till bredare hos ochbedömningen i stället ökadär att

effektivare beslut.
öppenheten några intervjuade.rådet håller förbättras, de Deni emellertid att avanser

tillgång rådsdokument kan möjligen reducera detillbeslutade uppförandekodexen omnyss
frångjort fattadeavståndstaganden medlemsstaterna tidigarereservationerna ocholika som

rådsbeslut.

inte tillfredsställandefungerarTredje pelaren

rättsliga samarbetet,dvs. det inrikes- ochden tredje pelaren,frågor underI sorterar sersom
Kommissionen harmed dem i första pelaren.annorlunda jämförtrådsprocedurema ut

medlemsländerna iförslag, delar den medområde komma medintedetta ensamrätt utanatt
bedrägerier och civilrättsliganarkotika,invandring, asyl, gränskontroll,frågor beträffande

någon förslagsrätt alls.kommissionen inteområdena och Straffrätt harfrågor. På polis, tull
rådet. Någon beredningi medde factopelaren beslutsprocessentredjeInom startar

aldrigsällan eller Dettai kommissionenocheller arbets- ägerhearings expertgrupper rum.
två rådsnivåer, bestående s.k.denfinns ytterligaretill varför detanledningarnaär avaven

K4-kommittén samt tre styrgrupper.
ipelaren generellt fungerarframgår inom tredje änsamarbetet sämreintervjuernaAv att

i rättsliga ochmed samarbetettill viss del förklaraskanförsta pelaren. Dettaden atten
två år.frågor varit i kraft i knappaendastinrikes

den nuvarandeintervjuat,de tjänstemänkritiken, bland ärvanligasteDen att
ministerrådet förstlång självfallet föreläggastid. ärende bör närbeslutsordningen för Etttar

uppnårbeslut. nuvarandeskall kunna fatta Itillräcklig grund fördet finns systemettatt man
främst beroFördröjningamasnabbt denna fas.tillfredsställandeemellertid inte ansesman

rådsnivåema minstkrångliga. femför och Debeslutsprocedurema är tunga anses varaatt
nivå samordningen mellan dessaliksomdå för varjespeciellt mandatenmycket,fören

bristfällig.anses
för flexibilitet ifinnasnivåer det skulleantaletmed detSyftet utrymmeattstora var

specifikasig efter denivåerna skulleolikaoch debeslutsfattandet att anpassa
påpekar personligtinträffat, deuppstår. emellertid inteharDettaomständigheter en avsom

förK4-kommittén skall ochMeningen sätta gränserintervjuade tjänstemännen. är styraatt
nivåernadå inte kan lösain de lägreoch endast kopplasstyrningsgruppemaarbets- och
gårnivåerna sinlägreovanligt deltagarna de väg.frågorna. dock inteDet är att egen

olikasvårt vad har hänt deuppstå där detsituation kan lätt utrönaEn är att som
också tillhandlingar. ledersvårt med alla Dettanivåerna hinna läsaoch det storär att en

både rådssekreteriatet och deltagarna.förarbetsbörda
våra intervjuer,framkommiti tredje pelaren, ärtill ineffektivitetenAndra orsaker avsom
till, heller medframgår mål samarbetet syftarvilkainte tydligti fördragendetatt som

såledesuppnås. Planeringendessa skallvilka tidsramar ärmedel och inomvilka som
pelaren. berorkontinuitet i första Dettaråder brist änbristfällig överlag. Det även större
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dels dagordningen växlar mellan ordförandeperioderna, dels kommissionenatt mer att
inte finns för denna kontinuitet.garantsom

ytterligareEtt problem, framkommit vid de personliga intervjuerna ärsom att
förhållandet mellan gemenskapsbeslut i den tredje och första pelaren oklar. kanär Det
exempelvis beslut formellt hemmahörande under den förstanoteras pelaren har fattats påatt
grundval procedurema i den frågortredje. Vid båda dessa pelarerör harav som

svårtkommissionen och lämna fram förslag.att agera
Några de svenska tjänstemännen med erfarenhet från området med anledningav anser av

ovanstående skulle kunna bort. delEn tycker skulle kunnaatt styrgruppema tas att man ge
kommissionen inflytande områdetstörre och föra frågorvissa beträffandeöver
invandring, asyl, gränskontroll, narkotika, bedrägerier och civilrättsliga frågor till den första
pelaren.

Informations- och dokumenthanteringen
Ett omfattande informationsflöde

Informations- frånoch dokumentflödet EU:s institutioner i form kallelser, dagordningar,av
minnesanteckningar, från arbetsgrupper, olika versioner utkast tillrapporter rapporterav

mycket omfattande. Vid rådet ungefärär 000 officiellaupprättas ll dokument varjem.m.,
år och totalt ungefär 50 000 sidoröversätts Mängden officiella dokument vidtext.
kommissionen, vilka hanteras centralt generalsekreteriatet, klan mindre knapptärav -

år.000 Därtilll skall det flödet inofficiella dokument läggas.per enorma av
våraAv intervjuer har det framkommit tjänstemännen upplever den mycketatt att

omfattande mängden dokument och andra handlingar kommer statsförvaltningensom
tillhanda de allvarligaste problemen.är ett av

Decentraliserad dokumenthantering i kommissionen

heltDen övervägande delen handlingarna inom kommissionen består inofficiellaav av
dokument tillkommer inom de olika generaldirektoraten och i de kommittéer ochsom
arbetsgrupper knutna till dem. Kommissionensär verksamhet till skillnad frånär,som
rådets, starkt decentraliserad. Varje direktorat tillämpar i viss utsträckning sin policyegen

gällervad hanteringen handlingar. Diskussioner vilka rutiner skall tillämpas iav om som
måstedistributionen därför föras med respektive direktorat. fleraI kommittéema underav

kommissionen har det utvecklats sårutiner korrespondens sker direkt med berördatt
myndighet inom respektive medlemsland.

Det har emellertid hänt det krävts officiell framställan från den svenskaatt en
representationen för kommissionen skall handlägga ärende, berättar deatt ettman en av
intervjuade. dåKommissionen kunde inte handlägga framställan kommit fråndirekten som

myndighet till kommissionen, vilket ledde till onödiga förseningar.en
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materialutskickatSent

många statstjänstemän detförinforrnationshanteringen störstavad gäller ärbristerEU:s
instämmer helt ellertelefonintervjuadede35arbete med EU.i derasproblemet procent av

andratillgång information, dokument ochfå tillsvårigheterhaftdel itill attattstor man
påDålig träffsäkerhettabell 5.20 nedan.kommissionenfrån sehandlingar mottagare av

de vanligasteutskickat materialalltföroch ärkommissionen skickarmaterialet sentutsom
deinnan mötet",kommer dagendokumentmedskokartoug"Enproblemen. som en avsom

därför tidigareefterlysertjänstemänsamtligauttrycker saken. Nästanintervjuade en
mycket eftersomMånga beskriver arbetsbördandokument. tung,cirkulering somav

helst skall hinnaochaktuellaläsas före detskall hinna mötetalltambitionen attär manatt
sig skriftligt.förbereda

dokumentTunglästa

fördragstexter ochtyckertelefonintervjuade,de70flertalet, attDet procentstora av
spårockså bärdeuppfattarTvå tredjedelartunglästa. attdokument annanär av en

har betydelse.varje ordstrikt legala,inom EUsvenska. Texterna ärrättstradition denän
andrapräglad heltinom EUförfattningstraditionen ärNågra tjänstemän att avmenar

kännetecknarlättillgänglighetbegriplighet ochde kravspråkliga ideal än numerasom
författningsspråket.svenskadet

bifogade dokumentliksom ärkallelsernaproblemockså dettyckerdel ärEn attettatt
utläsasvårt kallelsenexempelvisformulerade. Det kanofullständigt attochotydligt avvara
viktigförbestår rubriker ellerendastdärför den attskall handlavad möte att avett om

intervjuadeNågra dedokument.svårbegripligtochinbakad iinformation är avett stort
lika godaskaffat sigintedeeftersomi underläge, ännusigbefinnerde här ettattmenar

tillknutenförhistoriai den ärinsattafrågan elleri den berörda ärsakkunskaper som
således oftaÄven saknasfrån tidigareminnesanteckningar möten,det finnssakfrågan. om

inomhandläggningtidigarebakgrundsinformationochProtokolldessa.tillhänvisningar om
många.utsträckning,distribueras idärförborde störreEU anser
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Påståenden informationshanteringen.5.20Tabell om
iAndelar procent.

164samtliga, antalBas: personer

få tillgång information, dokumentsvårigheter tillhafta Jag har att
från kommissionen.handlingaroch andra

35helt till delInstämmer stor+
31någotInstämmer
30inte allsInstämmer
4uppfattning/villIngen uppge

sådan tidihandlingar, kommerrelevantatill ochKallelserb möten,
tillförbereda migjagkan mötet.att

13till delheltInstämmer stor+
26någotInstämmer
62inte allsInstämmer

uppfattning/villIngen uppge -

otydligt utformade.och dokumentFördragstexter ärc
28delhelt tillInstämmer stor+
46någotInstämmer
23inte allsInstämmer
3uppfattning/villIngen uppge

tunglästa.och dokument ärc Fördragstexter
70delhelt tillInstämmer stor+
23någotInstämmer
7inte allsInstämmer

uppfattning/villIngen uppge -

spårtydligabäroch dokumentfördragstexterTexthanteringen id av
i Sverige.rättstradition denänen annan

66deltillheltInstämmer stor+
20någotInstämmer
5inte allsInstämmer
9uppfattning/villIngen uppge
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tidigareSom hög arbetsbelastning i EU:s institutionernämnts, är den troligaste orsaken
till dokumenthanteringen fungerar så dåligt. Några det personligt intervjuadeatt av

framförtjänstemännen idén det skulle kunna finnas baktanke med förseatt atten
dådelegaterna med informationen detta eventuellt skulle kunna stärka kommissionenssent,

möjligheter igenom sina förslag. Enligt flera tjänstenän bidragande orsakatt äregna en
emellertid brister i rutinerna kring dokument- och informationshantering. Tjänstemännen

därför institutionerEU:s förses med skulle förbättringar iatt oavsettanser om mer resurser,
organisation och arbetsrutiner, förbättra informationshanteringen avsevärt.

Outbyggd översättningsverksamhet

språk iValet kallelser och andra dokument varierar. Vissa departement och myndigheterav
erhåller allt får mångaengelska medan andranästan dokument enbart franska. När det

rådet sågäller arbetsgruppsmöten i det ordförandelandet valet språkär istyrsom av
arbetspapper och utkast till fåttDetta har under 1995 till följd det skickatstexter. att utnya

spanska. Flera de intervjuade tycker fåSverige bör kräva alla dokumentatt attpapper av
åtminstonetill engelska.översatta

Tjänstemän vid den svenska representationen i Bryssel konstaterar ökningenatt av
språk inom mångaantalet EU leder till praktiska problem olika nivåer inom EU. Sverige

inte för översättning dokument och andra handlingar till svenska. Det faktumansvarar av
institutionerEU:s inte har byggt fungerande svenskspråkig tolk-ännu ochatt upp en

någonöversättningsverksamhet, heller fungerande terminologiverksamhet, drabbar även
den svenska statsförvaltningen med merarbete vid översättningar och Determer.av namn

fåallför finns för frånöversättning till och svenska medför översättningenattresurser som
långarbetsdokument tid. Dokumenten bollas ibland till fem gånger återfram ochtarav upp

institutionernamellan och de berörda svenska myndigheterna för skall finna deatt man
adekvata svenska.termema

Några de intervjuade för slå erhållerdock risken sig till bara föratt attav varnar ro man
handlingar till svenska. Eftersom språkligadet sig in fel i vissa versioneröversatta smyger

det viktigt jämförakunna mellan exempelvis de svenska, engelska, franska ochär tyskaatt
risken lagtexten språk,Annars olika olika vilket kommerärtexterna. stor att ut attser

skapa förvirring och konflikter vilken version verkligen gäller underlag förom som som
beslut.

Enligt initierade tjänstemän mångadet kommer innan kapacitetentror att att taman
byggts tillräckligt för översättning dokument och andra handlingar till deut att av nya

språkmedlemsländernas ska fungera det tänkt.ärsom

måsteRättsakter finnas språkalla

måsteFör rättsakt skall kunna de finnas officiella språk.alla regelDennaatt antasen
frångås brådskandeendast i exceptionella fall karaktär och förfarandet kräver i sådanaav
fall enhällighet. Enligt insatta tjänstemän det önskvärt viss flexibilitet kanär om en
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dåframdeles i exceptionella fall, fördröjningtillämpas även t.ex. en av processen p.g.a.
språkförbehåll konventioner betydelse för Sverige inteskulle innebära och avtal storatt av

undertecknas i tid.kan rätt
frånträda i kraft finns det däremot inga undantagrättsakter skall kunnaFör att

språk, såvida frågamåste det inte beslutspråkkravet. Rättsakten alltid finnas alla är om
medlemsländer eller till enskilda.riktar sig till vissasom

vid den svenska representationenförslagen till rättsakter har tjänstemänVid arbetet med
till svenska inte finnsvanligt översättningardet mycketkunnat konstatera är attatt

tvåveckorsfristen. erfarenheter har andra medlemsländer.Liknandetillgängliga inom även
förslag till rättsakt brukar det i regelöversättningmedlemsland saknarNär ettett en av

språkgranskning före beslutandeefter oftast kan hävas detspråkreservationanmäla som
hållning vid den svenskaborde, enligt tjänstemänflexiblaministermötet. Denna

tillämpa för Sverige.möjligrepresentationen, ävenattvara
kommit, översättningen till defår förordning intehöraIbland ännu attatt p.g.a.enman

intervjuadespråk inte hunnit genomföras, berättar de ochmedlemsländemas ännu en avnya
klagomålfått för de försenardelmedlemsländernamenade de emot atttaatt ennya

processen.

vållar inga problemSekretesshanteringen större

myndighet huvudsakligentill svenskt departement ellerEU-handlingar kommer ärettsom
handlingen lämnats direktgällerskall registreras. Dettahandlingar och ävenallmänna om

enligtskall svenski arbetsgrupp. Sekretessendeltar prövastill tjänsteman t.ex. ensomen
handlingen hemlig.klassifrcerat EnEU-institution dessförinnan harlag även somom en

får hemligstämplasstatsförvaltningeninkommer tillEU-handling t.ex. ettomsom
medlemsstater.relationerna med eller dessoffentliggörande kan EUstöraantas

sekretessprövningenåsatta hemlighetsbeteckning. svenskaDenEU-dokument oftaär en
alltidoch innebärbeteckning. "Confidential" "secret" nästanskall attgöras oavsett typ av

det skulle skadainnehåller inte kan offentliggörasuppgifterhandlingarna utan attsom
"Restricted" fra: restrêintförhållande medlemsländer.till eller dess ärSveriges EU en

åsätter eller mindredokumentEU-institutionemahemlighetsbeteckning mersomsvag
för allmänna ochbeteckningar kan detDokument med dessarutinmässigt. mesta vara

offentliga i Sverige.
några problem.intervjuade inte inneburitför deSekretesshanteringen har större

skall klassas vid registreringen ochdokumentenhar inte varit osäkra hurTjänstemännen
frånförfrågningar allmänheten. flestahandlingar vid Deefter prövning, lämnatde har, ut

områden för dennågon handlingar. vissaaldrig fått framställan lämna Inomhar dock utatt
motsvarande reglerinnan medlemskapetinom läkemedel, fanns redaninre marknaden, t.ex.

någon intevarför förändringkonkurrensskäl,inom avseende sekretess störreEU p.g.a.som
skett där.har

han möjligen tenderatNågon intervjuade har emellertidde attsvarat attav
nödvändigt. för undvikafler vad varit Dettasekretessstämpla dokument i fall än attsom
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sålundalämna handling borde hemlig. finns viss riskrisken Detut attatt en som vara en
många hemligstämplas offentlighetsprincipenalltför handlingar och den svenskaatt

mån.i motsvarandeinskränks
förfrågningar från offentliggörandeterfarenhet allmänheten dokumentStörst om avav

NågraSveriges ständiga representation i Bryssel. intervjuadetjänstemännen vid dehar av
kunnat lämna dokument inte.de journalister de ellerhar upplevt utatt testats omav

mångasekretesshanteringen vid flera tillfällen tagit mycken tidkring har ochOsäkerheten
anspråk, tjänstemän lyckades införa den svenskai varför dessa attmenar om manpersoner

skulle detta underlätta arbetetoffentlighetsprincipen inom hela EU, avsevärt.

Mötesförfarandena

förhandlingskulturOvan

kommitté- och arbetsgruppsmötena upplevsFörhandlingskulturen expert-, som
flera de intervjuade. delätt sig till, berättar Enannorlunda och inte helt att avanpassa av

"rationellt" ochsvenskar tycks ha utpräglatbeskriver detintervjuade synsättatt ettsom
ståndpunkterförhandlingspartners och desvårt uppfatta sinaharäven storaatt

sammanhangen.
rådet detvariera mellan olika IMöteskulturen kan ärmöten.sorters mer av

gångfrågor underhårda flera ochförhandlingar. Ofta hanterasmellanstatliga, samma
ÄvenRådets karakteriseras till del kohandel.långa tidsperioder.mycket möten stor omav

iså klokt för,förslag kan det vid vissa tillfällenegentligen röstaär attemot ett varaman
frågor.viktigarefå för del tyckersyfte stöd för vad äratt man egen

Speciellt ispecialiserad karaktär.kommissionen oftastI mötenaär merav
skälet härförmindre resultatinriktade ochdiskussionerna ärkan sägasexpertgrupperna vara

Både i och ibeslutsprocessen.sig tidigt stadiumbefinner expertgrupperettatt avman
många kommissionen verkar utförade intervjuadeverkställighetskommittéer tycker attav

detaljer.och intresseratarbeteoerhört noggrant enormtett avvara
Mångaåsikternavanligaste möteskulturen:följande deGenerellt kan sägas vara om

förmågatävla i retorisklånga där vissa delegater verkaochklagar tröga möten,över snarare
frånuppnå Speciellt de latinska länderna talarresultat.efterän sträva representanterattatt

gånger, vilket irriterar de övrigasitt budskapoch oftalängegärna ett parupprepar
ändå intryck de övrigaretoriken faktisktUppfattningenledamöterna. görär att

därför svenskarmöjligheterna till inflytande. En deloch därmed ökardelegatema attmenar
sig, sakermåste och nyansrika i uttryckalära sig bli ord- gärnasättet attatt upprepamer

ska hinnainte minst för tolkama kunnagånger överdriva artigheten. Dettaflera attsamt att
strategi.redan börjat tillämpa dennaNågra intervjuade hävdar för övrigtmed. de att manav

sådan, inteintervjuade möteskulturende personligt sägerEnligt är att om manen av
någontingintenågonting på så uppfattas det har sägamötena att samt att manmansom om

framfört.i vad de övriga harinstämmer
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Flera de intervjuade vidare det viktigt inte sig någon.medär Manstötaatt attav menar
undvikaskall klart tycker alltförgöra länge, elleratt att att pratar attman en person man

fråga överlåtstycker oviktig. Detta i stället till mötesordföranden.äratt en
också gårviktigt inte påDet rakt sak vill framföra sitt budskapnärattanses man man
lindar in det. Först skall helst berömma de övrigas förslag och idéer.utan att man man

Sedan kommer med kritiken i förtäckta formuleringar. Britterna dennaär experterman
argumentation, enligt tjänsteman.typ av en

Formuleringar, icke kontroversiella, viktiga. Nästan varje 0rd betydelsefullt.även är är
måste därför ha tid igenom dokumenten,Man inte bara för sig in isättagott att attom

sakfrågan, förståför i detalj förslagenvad verkligen innebär,även deutan att menar
Missförståndstatstjänstemän vi talat med. såväl under kommissionen undermöten, som

rådet, beror oftast otydliga formuleringar. Begreppsförvirringen ibland och iär stor
sådana fall brukar dra tiden.mötena ut

Vid skapas viktiga kontaktermötena

Vi redan ansåghar 95 de telefonintervjuade personliga kontakternämnt äratt procent attav
viktiga. Informellamycket kontakter knyts ofta i samband med berättar demötena,

intervjuade. Erfarenheten hos de personligt intervjuade tjänstemännen visar att
från de nordeuropeiska länderna har kontakter sinsemellan, troligenstörrerepresentanter

språkliga och kulturella överensstämmelser.p.g.a.
någraIbland kan kontakterna skapas slumpmässigt. Enligt tjänstemän skulle de vissa

områden ha samarbete med Storbritannien och Finland den enkla anledningenstörreett av
vid i kommissionen sitter i bokstavsordning. Sverige sitter mellanmötena Suomiatt man

rådsmötenUnited Kingdom. Vid sitteroch däremot i turordning efter ordförandeskapetman
omflyttas regelbundet, vilket bordsgrannen halvårsvis.och växlargör att

Ineffektiva viktiga mötenmen

Få tillfrågat hållsdem vi har tycker alltför ofta. Endast 13 demötenaatt procentav av
telefonintervjuade detta, medan 62 inte instämmer alls. tabellSe 5.21 nedan.procentanser

alltså viktiga.Mötena Uppfattningen inte alltid organiserasmötenaatt ettanses som
effektivt någradäremot utbredd. Vid tillfällen har tjänstemännen vädrat sin irritationsätt är

kommittéers och arbetsgruppers uppgifter och förutsättningar frånförändratsöver möteatt
till Berörda departement och förvaltningsmyndigheter fåkan dokument ellermöte. ett en
kallelse föredagar bara för reviderad version vid självamötet, mötas mötet.ett attpar av en

vanligt dagordningama gångDet ändras under eller inte alls följs.är även Vissamötetsatt
har känsla det beror kommissionen vill driva politiken i riktning.viss Näratt atten av
frågor och beslut skjuts för återkomma därpåvid följande innebär dettamötenattupp
självklart problem för förberederdem sig inför harDet häntmötena. även mötenett attsom
ställts med mycket kort tillvarsel. Orsaken detta ofta lokal- eller tolkbrist.är
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ofta.är för5.21 MötenTabell
iAndelar procent.

164samtga, antalBas: personer
13till delheltInstämmer stor+
21någotInstämmer
62inte allsInstämmer
4uppfattning/villIngen uppge

Öka mötesdisciplinen

effektivitetenkunna ökaskulleförslag hurhar lämnatMånga intervjupersoner man
kallelser ochskickaförberedagår bättre mötena,förslagenflesta utDe attmötena. ut

börOrdförandensjälvamötesdisciplinen mötena.och ökaunderlagsmaterial i tid att
förmåntillmuntliga inläggendetidsbegränsabättreledaanmodas mötena t.ex.attgenom

argumentationen.skriftligaför den
såinformationsteknik,utnyttjandetill ökatsyftar t.ex.antal förslagfärreEtt ett av

tillgängligahandlingarbildtelefoner,telefonkonferenser, göraföreslås användning attav
heltmedierinte dessaTroligene-mail-användande,ökatinternet, sommananserosv.

så viktigapersonliga kontakterna ärför dekanskesamarbetetrealistiska för ännu, rentatt
samarbetet.för

finnstillAlternativ möten

sammankallandenändåtjänstemännenintervjuadepersonligtNågra de att avmenarav
slentrianmässigt och medskeriblandverkställighetskommittéema,allt iframförmöten,

frågorsvårighetsgraden devidare berättatdagordningar. har tasDerelativt att somtunna
idagfrågor,okontroversiellaochenklareVissa tarvarierarpå avsevärt.mötena somupp
skriftligeller viatelefon/faxskulle kunnaistället avgörastid,dyrbar permananserupp

klarabättrevidare detintervjuat anförsharBland dem attkommunikation. att enavvore
rådets sida.ellerfrån kommissionensförberedelserordentligasakfråga i medtaget,

finnasbeslut kanskjutaMöjlighet att upp

iinformationen i tid ellerfått relevantadensig haintelandsOm ansettrepresentantett
iuppfattningnågon officielldet inte harmeddelarlandethänder detönskvärd form, attatt

s.k.länderIbland lämnarfå återkomma vid möten.sakfrågan och beraktuelladen att senare
språktill detfått lagförslageninte översattareservationer, därförspråkliga manatt man

Reservationer ochutnyttjat dennaintervjuade har rätt.Några desig.förväntat av
fördröjerproblem ochåterkommandesakområdenfrågor vissainom äruppskjutanden ettav

beslut.fram tillkommerinnan gemensammamanprocessen
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Några tjänstemän fick vid tillfälle i verkställighetskommittéema dockett uppfattningen
någontingdet inte tjänade till lämna reservationer.att Beslut i vilket fallatt helsttogs som

och det enda hände reservationen noterades i protokollet.att Det har våravidsom var
personliga intervjuer framkommit det hos vissa statstjänstemän råder osäkerhetatt en om
huruvida kan skjuta fråga eller inte.man enupp

språketSvenska ovanligt på möten

våraAv intervjuer kan konstateras språketsvenska inteännu särskiltatt är vanligt
förekommande vid Som svensk eller finskmöten. kan därmed inte förvänta sigännuman
tolkning i någon riktning, vilket innebär svenskan inte fungerar adekvat arbetsspråkatt som
vid Några de svenska delegaternamöten. de därför känner sig diskrimineradeattav uppger
vid där de övriga medlemsländemasmöten får diskussionerna tolkade till sittrepresentanter

språk.eget
I verkställighetskommittéer, liksom i arbets- och det kommissionenärexpertgruppen

för tolkningsservicen, ofta begränsar diskussionerna till antalsom ansvarar ettmen man
arbetsspråk. rådetI har medlemsstaterna formellt till tolkning alla nivåer,rätt men
intervjuerna såvisar inte fallet i verkligheten.äratt

På arbetsgruppsmöten, och framförallt vid informella samtal i anknytning till dessa,
används i franskaregel eller engelska arbetsspråk. två språkensDe dominans ärsom

GUSP-gruppema,särskilt tydlig i vilket allmänt till fördel för samarbetet.ansetts vara
Undantag finns dock. Till rådsarbetsgruppsmötena under det franskaett av

ordförandeskapet, gjorde Frankrike ändringar i kommissionens ursprungliga förslag och
framlade helt version franska. Detta ledde naturligtvis till från de andraprotesteren ny

medlemsländerna och gick i stå.mötet
När det gäller särställning för enskilda språk påpekar tjänstemän vid den svenska

representationen i Bryssel tyska arbetsspråkde factoäven i Coreper,äratt ävenett ettom
antal medlemsstater vidgårinte detta förhållande.

Ifråga tolkbås, har frånhar svensk påpekatsida betydelsen det i allaom attman av
sammanträdesrum finns för samtliga språk. ocksåSverige har för avsiktutrymme ävenatt
framdeles driva frågadenna i arbetsgrupper och Coreper.

rådetI har sekretariatet för tolkningsservice. Vad beträffar informella rådsmöten,ansvar
vanligt förekommande, det ordförandelandetär värd ochär för tolkningärsom som resurser

månställs till förfogande i egentliga behov.av
Några de personligt intervjuade tjänstemännen påpekar EU-institutionemaattav

naturligtvis behöver tid för omställning och anpassning sitt arbete deav p.g.a. nya
medlemsländerna och det allmänna intrycket inom statsförvaltningen de verkligenär att
bemödar sig komma till med de bristande personellarätta och denattom resurserna
bristande kvaliteten vad beträffar översättning och tolkning.

GUSP,45 DenGemensammaUtrikes-ochsäkerhetspolitiken.
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översättningochtolkningbehovetkringmeningarSkilda av

få, endastdet mycketde har det,tolkning, ellertillharBland dem atträtt tror varsomsom
får tolkning tillde faktiskttelefonintervjuundersökningeni attprocent, uppgavtretton som

språk två tredjedelarimindretill andrasketolkningsvenska. Detta avtrots att uppges
nedan.och 5.23tabeller 5.22Sefallen.

dettillhar rättsvenska där Dutolkning tillFörekommer5.22Tabell
Andelari procent.

ellertolkningharAntal tror attBas: sompersoner
111finnstaggtillrätt
13Ja
77Nej
11ej/villVet uppge

små språkandratolkning till5.23 FörekommerTabell
Andelari procent.

inej/vetsvaradeDeBas: som
97fläga, antalovanstående personer
69Ja
27Nej
4ej/villVet uppge

dehälftentillfredsställande, överfungeraridag intetolkningen avTrots anseratt
denidag inte harfå därtolkningSverige bör krävatelefonintervjuade, 55 attattprocent,
intedelarandel, 37ganskaisär.meningarna En procent,går visserligen storHärrätten

tolkningangelägnabetydligtKvinnornedan.5.24 ärtabelluppfattning. Se omdenna mer
Redovisasjämfört med 48 männen.vill ha det,kvinnorna procent68 avmän,än procent av

46myndigheter.ochmellan departementskillnadockså tydligfinnstabellen. Härinte i en
skall krävainteSverigegradi högretyckermyndighetstjänstemännen attprocent av

frånavstå krävavilldepartementstjänstemännen att22endastmedantolkning, procent av
tolkning.
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Tabell 5.24 Bör Sverige kräva tolkning till svenska där vi inte har den rätten idag
Andelari procent.

Totalt Dep Mynd
Bas: Samtliga 164 59 105
Ja 55 64 50
Nej 37 22 46
Sverige har redan formell rätt 3 5
Vet 5 8 3

Eftersom tjänstemännen vid de personliga intervjuerna inte intrycket de mycketärgett att
angelägna tolkning, misstänker frågan uppfattats de telefonintervjuadeattom attav som
Sverige bör kräva tolkning där inte har det idag.vi

Andra Sverige praktiska skäl i stället borde verka för tvådet införs tillatt attanser av tre
arbetsspråk de lägre beredningsnivåema med motivet Sverige med nuvarandeatt system,

servicen dålig,där förfördelas. Fördelen sådanär med linje tolkar ochär atten
översättningspersonal bättre skulle fördelas till de sammanhang där de behövs bättre.
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intervjuadePersonligt

regeringskanslietinomTjänstemän
Europeiska unionen,representation vidständigaorskningsråd, SverigesFAhlén, Gunnar,

Finansdepartementet,Departementssekreterare,Carl,Asplund,
Europeiska unionen,vidrepresentationständigaSverigesAmbassadör,Frank,Belfrage,

Socialdepartementet,Departementssekreterare,Birgitta,Bratthall,
Miljödepartementet,Departementssekreterare,Karin,Eckerdal,

Europeiska unionen,representation vidständigaSverigesAmbassadråd,Johan,Enegren,
Europeiska unionen,vidrepresentationständigaSverigesMiüörâd,Frigren, Suzanne,

UtbildningsdepartementetKarin,Henriksson, Expert,
Jordbruksdepartementet,Departementssekreterare,Marie,Ingerup,

Europeiska unionen,vidrepresentationständigaSverigesAmbassadråd,Christian,Leffler,
Europeiska unionen,vidrepresentationenständigaSverigesEkonomiskt råd,Ann,Lemne,

Finansdepartementet,Departementssekreterare,Maria,Ljungquist,
Miljödepartementet,Departementssekreterare,Malin,Odlander,

Näringsdepartementet,Kansliråd,Olofsson, Bengt,
Utrikesdepartementet,Palmstierna, Jan, Minister,

H,UtrikesdepartementetKansliråd,Ulf,Pehrsson,
Finansdepartementet,Departementsråd,Stahl, Ted,

Civildepartementet,Departementsråd,Carina,Törnblom,
H,UtrikesdepartementetKansliråd,Paula,Wennerblom,

Åström, H.UtrikesdepartementetSärskild utredare,Sture,

förvaltningsmyndigheterpåTjänstemän
Livsmedelsverket,Veterinärinspektär,Tor,Bergman,

Avdelningschef Vägverket,Björklund, Per,
Luftfartsverket,Trafikdirektör,Kenneth,Eideberg,
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Englund, Svante, Generaldirektör, Jordbruksverket,
Gudmundsson, Leif, Avdelningsdirektör, Socialstyrelsen,

Överdirektär,Johansson, Lena, Jordbruksverket,
Avdelningsdirektör,Hammar, Kemikalieinspektionen,Jan,

Kristensson, Inge, Byråchef Invandrarverket,
Maskåll, Kommerseråd,Hans, Kommerskollegium,

Kirsten, Avdelningsdirektör,Mortensen, Naturvårdsverket,
Skattedirektör, Riksskatteverket,Persson, Sune,

Risberg, Anders, Byrådirektör, Naturvårdsverket,
Segegren, Direktör, Riksrevisonsverket,Ingemar,
Sohlman, Staffan, Krigsmaterielinspektör, f.d. ambassadör OECD,
Strandberg, Kjell, Generaldirektör, Läkemedelsverket,
Stjemquist, Henrik, Kommerseråd, Kommerskollegium,
Widegren, Monica, Direktör, Konkurrensverket,
Örtendahl, Claes, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

Övriga svenskar

Andersson Pench, medlem Anita GradinsLena, kansli i Europeiska gemenskapernasav
kommission,
Anell, Direktör, f.d.Lars, Volvo, ambassadör och chef vid Sveriges delegation i Bryssel,

Christer,Asp, Kanslichef Anita Gradins kansli i Europeiska gemenskapernas kommission,
Danielsson, Christian, medlem Anita Gradins kansli i Europeiska gemenskapernasav
kommission,
Dinkelspiel, Ulf, Direktör, Exportrådet, f.d. statsråd,
Gumelius, Marianne, Nationell Europeiska gemenskapernas kommission,expert,
Generalsekreteriatet

Viviann,Gunnarsson, Nationell Europeiska gemenskapernas kommission, GD XXexpert,
Lemmel, Magnus, Vice generaldirektör, Europeiska gemenskapernas kommission, GD lll,
Robin Monica,Svensson, Vicechej", programkontor,EU:s f.d. arbetsmarknadsråd vid
svenska representationen i Bryssel.
Wand-Danielsson, Veronika, Nationell Europeiska gemenskapernas kommission,expert,
GD VIII.
Vinde, Pierre, Biträdande generalsekreterare, OECD.

Utländska personer

Bradley, John D., Inspector, Europeiska gemenskapernas kommission, gen.sekr.
Isakssen, Foldmagtige,Susanne, Udenrigsministeriet, Köpenhamn.
Nedergaard, AfdelingschefPeter, Forbrugerrådet, Köpenhamn.
Pedersen, Ove Kaj, Professor, Handelshöj skolan, Köpenhamn.
Bundgaard Pedersen, Torben, Forskare, Handelshöj skolan, Köpenhamn.
Vibert, Frank, Director, PolicyEuropean Forum, London.
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Bilaga

telefonintervju-iFrågor
undersökningen

i Ditt arbetekontakt medkommit iEU-institutioner har DuVilka
kommissionenkommittéer underellerdeltagit i arbetsgrupperDuHar

kommittéellerarbetsgruppVilket slags
möte.vidNärvaratdeltagit i rådsarbetet ettHar Du

vilken formI
kommissionenliknande videllernationelltjänstgjortDu expertHar som

allsellerdel, något ihelt, till inteDu att...Instämmer stor
bättrehar fungerat än väntat.inomMitt arbete EU

inträdet bra.svenskadetadministrativt hanteratharEU
brafungerarvad inteexempelKan Du somge

allsellerdel, något ihelt, till inteDu att...Instämmer stor
tydliga.rolleraktörernas äroch de olikalättbegripligärBeslutsprocessen

och utdragenalltför långsamBeslutsprocessen är
genomarbetade.underbyggda ochvälBesluten är

i beslutsprocesseninflytandealltförharoch lobbyisterIntresseorganisationer stortett
sakområde.mittinom

inombehandlasfrågorinflytande dealltför överOrdförandelandet har stortett som
sakområde.mitt

mittinombeslutsprocesseninfytandet imedlemsländer dominerarfåNågra
sakområde.

påtänkerVilka länder Du10.
allsellertill del, något ihelt, inteDu att...II. Instämmer stor

beslutsprocessen.inflytande iharjag deltar iarbetsgrupper/kommittéer storta De
inom mittpå beslutsprocesseninflytandeharmyndighet/mitt departementMinb stort

sakområde.
myndighet/DittDininflytandegradenligger bakomhuvudsakliga skälVilka12. somav

hardepartement
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del, eller allshelt, till något att...i13. Instämmer Du intestor
mitt sakområde.Kommissionen prioriterara

motsättningar.nationella intressen ochKommissionen prägladärb av
inflytande i beslutsprocessen.Kommissionen harC ett stort

ledaredominerar dess roll ochroll medlare överKommissionensd somsom
initiativtagare.

roll administrativ roll.Kommissionen har politisk äne snarare enen
generaldirektorat iinom eller fleraarbetar medde sakfrågorFinns Du14. ett

kommissionen
mångahurInom

generaldirektoratenrevirtänkande mellannågotUpplever Du
departement/Din myndighetDig och Dittproblem fördetta någotInnebär

tänker på.något problemexempel på DuGe
eller allshelt, till del, något inte iDuInstämmer att...stor

inom mitt sakområde.och konsultertillräckligt med personalKommissionen har
inom mitt sakområde.tillräcklig kompetenskommissionen harTjänstemännen

elittänkande.präglasDen av
hierarkisk.alltförDen är

alltför betonade.utgångspunktemarättsliga ärDe
viktiga.mycketPersonliga kontakter är

sin hörd.svårare göra stämmaKvinnor har än män att
andra handlingarinformation, dokument ochtillgång tillhaft svårigheterharJag att

efter medlemskapet.Gäller endastkommissionenfrån
svårigheterexempel påKan Du ge

otydligt utformade.och dokument ärFördragstexter
tunglästa.och dokumentFördragstexter är

spårtydligadokument bäri fördragstexter ochTexthanteringen av en annan
den i Sverige.rättstradition än

jag kani sådan tid såhandlingar, kommeroch relevantatillKallelser möten, att
förbereda mig till mötet.

för ofta.n Mötena är
i så fall hurmötesprocedurema ocheffektiviseraFinns det behov20. attav
deltar itill svenska i de Dutill tolkning mötenformellt rätt21. Har Du

till detsvenska där hartolkning till Du rättFörekommer22.
språktill andra småtolkningFörekommer23.

rådettolkningen inomproblem medhaftDu24. Har
kommissioneninommed tolkningenhaft problem25. Har Du

den idaginte hartolkning till svenska där rättenSverige kräva26. Bör
översättningen dokumentmedhaft problem27. Har Du av

problem ihaft några allvarligaremyndighet/DittDin departementupplevet28. Har Du att
sig på oenigheterkonflikter grundarinstitutioner,medrelationen EU:s t.ex. omsom

skall tolkashur lagen
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förslag på förbättringar strukturer, beslutsprocessernågra EU:s och29. Har Du av
vilja tillarbetsformer eller finns det något skulle läggaDuannat

chefsbefattningDuHar
Kön:
Departementsområde:
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