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Till statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet
Enligt Maastrichtfördraget skall EU-länderna under 1996 sammankalla konferens meden
företrädare för medlemsländernas regeringar. Konferensen, inleddes den 29 l996,som mars
skall undersöka vilka bestämmelser i fördraget behöver ändras för mål stårdeattsom som
angivna där skall kunna uppfyllas. Den här fördragetöversynen ocksåäger medav rum
sikte EU skall utvidgas med antal länderatt vill bli medlemmar,ett främst i Central-som

Östeuropa.och
Regeringen tillsatte den 9 1995 parlamentarisk utredning inför års1996mars en reger-

ingskonferens Dir. 1995:15. Kommittén EU 96-kommittén. Ordförandeantog namnet var
Övrigariksdagsman Berit Löfstedt s. ledamöter Berit Andnor Birgits, Friggebo fp,var

Siv Holma Göranv, Lennmarker m, Helena Nilsson c, Mats Odell kds, Marianne
Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-Fries s och Sten Tolgfors m.

l kommitténs sekretariat har departementsrådet Ingrid Larén Marklund huvud-
sekreterare och redaktör Anders Bolling pressekreterare ingått.

Kommittén har haft uppdraget låtadels utredningargöra viktigare sakfrågoratt om som
kan komma behandlas vid regeringskonferensen,att dels stimulera den offentliga debatten
kring regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsiktsriktningarge

för sina uppfattningar.utrymme att argumentera

Expertrapporter

Inom för den första huvuduppgiften har EU 96-kommittén givitramen inom främstexperter
statsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag analyseranärmare antalatt ett
viktiga frågor kan komma behandlas under regeringskonferensen.att En viktig mål-som
sättning med expertuppdragen har varit bygga kompetens i Sverige kringatt EU:supp en

framtidsfrågor inte minst i förhållandestora till övriga medlemsländer och EU:s institu--
tioner. Därför har krävtsdet ganska brett utredningsfält.ett Uppdragen har i huvudsak gällt
följande frågekomplex:

insyn och öppenhet,-
EU:s framtida utvidgning såväl konsekvenser genomförande bl.a. behovensom- — av

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

maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,
instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten EU:s fördrag,sägaatt- upp
EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-

-jämställdhet,
regionalpolitik,-

utrikes- och säkerhetspolitik.gemensam-
Sammanlagt har EU 96-kommittén 24presenterat expertuppsatser.



tillmöjligheternaförförsta redogörtvåinnehåller DenskriftFöreliggande rapporter.
samarbetsområden. Denallasamtidigt ideltarländerinte allai EU attflexibel integration

ochuniversitet,StockholmsvidinstitutionenjuridiskaUlf Bernitz,professorskrivenär av
små ochmellanrelationernahandlar storaandraBernitz. DenHenrik expertrapporten om

Stock-vidinstitutionenjuridiskaHallström,Pärdocentförfattatsi EU och harstater av
universitet.holms

också givitsharmedFöljande skrifter ut:expertuppsatser
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Abstract
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policy, butin Europeanresult ofbe structuresvariable powergeometry newseen as acan
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multi-speed Europe,threedistinction betweenbasic concepts,be madeThere acan

multi-speedfirsttheAccordingä concept,and Europevariable tocarte.geometry
ofcharacterhas thetime anddifferentiation inofconsistsonlyflexibility atheEurope, a

secondwork. Theintendedof todayflexibilitytheThis the tosolution.temporary way
develop.likelywillflexibility thatofbe the mostvariable typetogeometry,concept, seems

bybuiltsolution,of packagekindofconsistsvariable aBasically, upgeometry some
builthardThismembermindedintegrationof the onconstellation states. core groupmost

suchreality,Inexclusionof built inkindpracticein system.all-or-nothing reasoning, aa
axis. TheGerman-FrenchtherelationBritainsGreatespeciallyrelated toexclusion to
principle.inleastinterest,of practicalhardly bewill notata lathird Europe carte,concept,

findsmemberwhichprojectsin those EU stateparticipation onlybuiltThis asystem on
solutionsvariableperiodstransitionlong geometryrealityinsuitable. However, or
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situation.ä carte

light in theintegrationflexibletakenopinions toline in thedividingThe real to comes
missing.goalin timeexclusionslimit thepossiblegoal. commonto anotcommon

of thelevelsin thedifferencespermitted,betime willunlimited inIf exclusions permanent
willflexibilitysuchbuilt Inwill bedifferent memberofcommitmentsEU casestates aup.

ideafar. Thehadsolution has tofunction than thequite differentbe given temporary soa
workdoesdevelopmentintegrationof theforefront notthecountriesofhave harda core

missing.goala common
flexibleopinionin theirmemberdifferentthebetweenThe real differences states on

of departure.pointsdifferenttheirrelatedbevariableintegration and togeomety can
flexiblethatideaprimarily thedenominators,certainthereHowever, commonare

ground forplatform,non-negotiableandbe basedintegration commonamust a commonon
possiblethereactioninproblembe tothisall member However, out toturnstates. acan
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doingforqualifiedandwishacceed theyablebe so.to arestates must so
andwaitcharacterisedbevariableopinionSwedish see.The geometry ascanpresent on

ofwill bewhereissuesthosepositions takentheprobably bewillDecisive for Sweden on
variableinterest geomety.tocurrent use



Flexibel integration
inom EU

UlfBernitZ
och Henrik Bernitz

Flexibel integration problem och former——

Problemet

Inför arbetet vid EU:s regeringskonferens revision och utbyggnad EU:s grundläg-om av
gande fördragsverk har möjligheterna till ökad flexibilitet inom för den europeiskaramen
integrationen alltmer kommit i På detta områdecentrum. har det skett markant förän-en
dring hållningeni i ledande EU-länder, framför allt i Tyskland och Frankrike, där tidi-man

starkt betonade viktengare regelverkets enhetlighet. Omsvängningenav har uppenbarligen
två huvudorsaker. Den svårigheternaär nå fram tillena fördjupadatt integration inomen

för nuvarande ordning med deltaganderamen samtliga EU-länder och pånormalt kravav
enhällighet i beslutsfattandet. Den andra huvudorsaken EU:sär planerade utvidgning motÖsteuropaCentral- och med de svårigheter detta medför.

Flexibel integration är begreppett uppfattasvagt skilda ochsätt kansom som rymmalösningar med högst olikartad utfonnning. Allmänt förstås med flexibel integration att maninom unionen skapar kvalitativt skilda delar. I debatten sigrör med skilda begreppman somstår för olika flexibilitet.typer Främst märks begreppenav Flerhastighetseuropa, variabel
geometri eller Kämeuropa och ä carte-Europa. Ett huvudsyfte med denna studie är att
söka klarlägga dessa begrepp, hur de förhåller sig till varandra och hur de kan användas i
praktiken. Avsikten blär belysa vadatt de huvudsakligaära likheterna ochsom skillnad-

Ett grundläggandeunderlagför har varit Henrikrapporten BernitzC-uppsatsi Statskunskap,Flerhastighets-
variabelgeometriocheuropa, å modellerför flexibelCane, integrationi den Europeiskaunionen,HT-95,Skytteanum,Uppsalauniversitet,underaktiv handledning docentSverkerGustavssonav
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eller ele-mellan demhuvuddragmån liknandedet finnsi vadochmellan begreppenerna
för dem.minstakan fungera nämnarement gemensammasomsom

i dagens lägediskuteratmyckethärigenomFramställningen ämne ärrör men somett som
utformade förslagtankegångar relativtochprincipiellabehandlardel vagttill stor snarare

förhållandenbeskriva defått läggashar därförTyngdpunktenfärdiga lösningar. attän
formdenuppmärksammatssärskiltHärvid hari dag.utgångspunkt för debattenutgörsom

viktig delgeometri. Envariabelnämligenstå övervägandena,förförefaller i centrumsom
utvecklatsi nuläget harredanintegrationflexibelinslagdebakgrunden utgör somavav

enhetligtframgå allt mönster.bildar dessa änkommerför EU. Som annatinom ettattramen
hittillspågåendeutvecklingenbetraktariktigaste tordeDet somprocess,att som envara

principielltteoretiskt ellerfrånhoc-betonadoch advarit ganska vildvuxen per-sett ett mera
sammanhållna stånd-ochgenomtänktatilli nulägetspektiv, där ansatser merasermen man

Europaintegrationen.förhuvudlinjerutgångspunkter ochförändradepunktstaganden till
Sverige.betydelse förallrautvecklingsprocess störstadenna ärsig självtDet säger att av

inför medlem-EU-debatten,för svenskaockså utgångspunkter dentordeDen somge
nej-i ja-uppdelningenhuvudsak präglatsifolkomröstningen ettochskapet resp-av

integration.flexibeleuropeiska debattenstå utanför denSverige kan inteperspektiv. om
före-integrationbåde flexibeltillställningstagandesvensktkrävaskommerDet somatt ett

ipositionvårt landsmål tillochformer ochinriktning,teelse dess samman-egen-—
hanget.

uppläggningRapportens
två källor. Denfrån olikaväsentligenhärrörutnyttjats imaterial typerDet rapporten avsom

flexibel integra-inslagbelyser dekaraktärrättslighuvudsakligenmaterialär avsomavena
tillkommit i näraregelverk ellerför EU:sinomdagslägettion i möter somramensom man

karaktärpolitiskväsentligenmaterialandraregelverk. Det äranslutning till detta somav
därvid lagtsharTyngdpunktenflexibel intregration.pågående debattenbelysa denkan om

frågan. Efter-driverfrämstifrån medlemsstater EUdevid material härstammar somsom
di unionen,medlemsländernadrivits i defrämst hardebatten hittills v stre storasom

därifrån.material härrörutnyttjas särskiltStorbritannien,Tyskland, Frankrike och som
ochtongivande i debattenvaritTyskland,härvid medBeskrivningen börjar mest somsom

tillbidragtillhärigenomfrågan. syftarRapporteninitiativ i att etttagit flera viktiga ge
förunderlaghärigenomochoch debattenaktuella lägetdet ettbeskrivningen av

håll vårt land.olika iöverväganden
ibakgrundenpresentationinledandedisposition. EfterföljandegivitsRapporten har aven

bestämningflexibilitetsbegreppengrundläggandekapitletavsnitt i Deföljande avgörs en
Flerhastighets-begreppenfrämsti Dessa utgörsanvändsde begrepp rapporten. avsom

hit-behandlaskapitletföljandeI detcarte-Europa.geometri och ä lavariabeleuropa,
protokollet,socialadetfrämstbehandlasintegration. Härflexibeltillsvarande former av

aktuellahuvudkapitlel DeEES-avtalet. äroch RapportensvalutaunionenGUSP och VEU,
Storbritan-ochFrankrikeTyskland,länderna,ligger deförslagen. Tonvikten tre stora
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nien, positioner redovisas och analyseras. Här beskrivs också kopplingarnavars mellan
flexibel integration Östeuropaoch utvidgningen Central- och denmot svenska posi-samt
tionen frågan.i Det avslutande kapitlet innehåller sammanfattning och avslutande slutsat-
ser.

Något bakgrunden till dagens integrationsdebattom

Den europeiska regeringskonferensen Intergovernmental Conference, IGC 1996, som nu
har inletts, har sin bakgrund i Maastrichtfördraget uttryckligen sådan kon-som attanger en
ferens skall inledas såsom1996 kontrollstation med möjlighet till revision fördragen.en av
Man vill kontrollera hur fördragens mål uppnåtts.har I Maastrichtfördraget, benämtäven
unionsfördraget, fastlades flertal projekt för uppnå unionens långsiktigaett integra-att
tionsmål, bland den europeiska unionenannat monetära EMU, säkerhets- och försvars-
politiskt samarbete GUSP EU:s andra pelare och det inrikes och rättsliga samarbe-genom

inom EU:s tredje pelare.tet Hur de olika projekten skulle genomföras och implementeras
lät till del bero den framtidastor utvecklingen. mångaI hänseendenman stannade de re-
sultat uppnåddes i Maastrichtförhandlingarna halvasom ivägen de federalis-sett mera
tiskt strävande medlemsstaternas perspektiv.

En huvudfråga i detta sammanhang är vetoproblemet. Karaktären hos dessa politiskt
känsliga projekt gjorde redan vid Maastrichtfördragetsatt tillkomst särskilt diskuterademan
de problem krav enhällighet ställer, främst i samband medsom det säkerhetspolitiska
samarbetet GUSP. Också det gällernär EU:s koppling till VEU Västeuropeiska unionen

kopplinggörs mellan ochvetorätten möjligheten till differentieraden integration. Veto- och
enhällighetsproblematiken hänger starkt ihopäven med mångahur medlemmar EU har och
hur homogena dessa När detär. gäller GUSP och VEU förekomstengör neutrala staterav
inom unionen differentiering ñnnsz,nödvändig. Två huvudgmpper lösningaren antingenav
luckras inomvetorätten EU:s nuvarande regelverk eller utformasupp fördragett nytt utan-
för Maastrichtfördraget, d utanför EU:s regelverk l’acquisv s gemensamma com-
munautaire. Det ställer flera frågor maktfördelning och beslutsnivå, någotsenare nya om

återkommer tillrapportensom senare.
Regeringskonferensen kommer sin förmåga nå konsensus frågori gällerattgenom som

GUSP och VEU sätta för diskussionenatt differentierad integration och flexibeltramar om
medlemskap. Att revision nödvändig visarär inte minst de nedan berördaen undantag som
redan utverkats för Danmark och Storbritannien det gällernär EMU.

För realistisk bedömning förutsättningarna för integrationenen och för samarbets-av nya
projekt krävs klargör skillnadenatt mellan olika utgångspunkter. Här föreliggerman fram-
för tvåallt skilda angreppsvinklar. Den angreppsvinkeln denär överstatliga, dena v s man

organisationen någotEU ligger ovanförser medlemsstaterna och densom poli-som som
tiska kropp initiativen och drivertar Den andrasom angreppsvinkeln utgår frånprocessen.
medlemsstaterna, nationerna, den dominerande kraften. Integrationen drivs härsom ettsom

2Sater, sid2



harvad deförinput mestmedlemsstaternafunktionellt förlopp där väger output attmot se
på.tjänaatt

sinutgångspunkt vidorganisationenmedneofunktionalistiska tarsynsättetDet som
alliansitjänstemänoch dessEU-organisationenutgångspunkt iutvecklingenbedömning av

industrin och andrasåsom företrädare förnationalstaterna transna-med andra ängrupper
framMoravcsik lagtAndrewprofessorkanHärtionella inflytelserika nämnas attgrupper.

skapadeEU-tjänstemänfrån toppindustrin och högadetteori, enligt vilken män somvaren
genomförande-zdesskraften bakomdrivandeoch denMaastrichtavtaletgrunderna till var

medsjälvaovanförverkar ut-alltså dessa aktörer,skulle staternaMed detta synsätt som
integra-förförutsättningarnaha skapatfunktionellt för dem,frångångspunkt vad som var

initiativfleröverstatlighet desto yt-spiral,kantionen. Utvecklingen ommerenses som
inte tillintressennationernasintegration därökadöverstatlighet och tasterligare vara aven

deblir iställetinflytelserikamed andratillsammansTjänstemändess politiker. somgrupper
utvecklingen.bildar kärnan i

finnsdär detdualistiskt synsättförklaringar,olikasamspelarverkligheten ettl men
integrations-nivå för förklaraviktigEU-centralbåde nationell och är attdrivande krafter

utvecklingen.
tankemedfrämstnationalstaterna,i dennautgångspunkten liggerDen primära rapport

utgångspunkten närnaturligadenNationalstaterna är ävenmaterialdet använts.som
deperspektiv främst äri detta ut-eftersom det styrtförklaringar,historiskasöker somman

vecklingen.
hos demålsättningenochutvecklingensammanfaller medEUdagensFramväxten av

hosutvecklingenTysklandFrankrike ochStorbritannien, samteuropeiska staternastora
världs-efter andraställningStorbritanniensSovjetunionen.ochUSAde aktörernaexterna

Efterkrigseuropa.utgångspunkt förbildarsäkerhetsordningentransatlantiskakriget och den
ochTysklanddetNATO och sättetutveckling tillVästtysklands styraville bindaMan

splittringentydligauppstod denstormaktsambitioner. Härframtida tyskaeventuellastoppa
Säkerhetspolitisk inte-utveckling.unionenseuropeiskaekonomi i denpolitik ochmellan

Storbritannienochmed USAutgångspunktmed Europagration har inte skett somutansom
bas.

kri-efterkraftigt reducerasstormakteuropeiskpositionsinharFrankrike, sett somsom
gälltförstaför detharintegration. Det atteuropeiskvinsterhaft görahar attget, stora

integrationenför det andrautveckling ochfredligVäst-Tyskland till attbinda genomen
kaninställningen sägasvästtyskaDentongivande i Europa.återta ställningkunna somen

återfå så mycketskullemöjligtintegrationså mycket su-varitha somatt genomman
skulleTysklandåterförening. Dettyskförlängningenoch imöjligtveränitet nyaensom

europeiskasinahotoch intefram med stöd motettväxa grannar.somav
intensifieratmedi ochEUför dagensdelvis grundenlades ett1963Vid i Haagtoppmötet

Storbritannien isläppaprincip medgick iFrankrikesamarbete. ge-tysk-franskt att
europeiskimaktförskjutningöstpolitik. EnsinlanseradeTysklandochmenskapen nya

l Community,sid45The EuropeanNew
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politik ägde och förutsättningarna för politisk integration skapades. europeiskaDenrum
gemenskapen allt delar denöver större europeiska agendan.tog av

Grundläggande förändringar såsom den internationella blockpolitikens minskadeyttre
betydelse och med den nytändning Europadebatten frågor,med där denen transat-av nya
lantiska strukturen delvis bytts den alleuropeiska främsta aktör, förut-ut mot som var en
sättning. De europeiska problemställningarna har EU i debatten. Fleranya centrumsom
grundläggande meningsskiljaktigheter har sitt i denna debatt. Främst skillnadernaursprung
i transatlantisk eller europeisk säkerhetspolitik också frågan överstatlighetsyn men om
och utvidgning eller fördjupning bottnar här. De europeiska stormaktsambi-stora staternas
tioner och inbördes har haft betydelse för uppnåttsäven utvecklingen. Detstatus som

integration riskerar minska i relativ vikt inte integrationen fortsätter, dattgenom om v s
rollfördelningen avhängig den inslagnaär fullföljs.vägenattav

De hårdastländer driver linjen differentierad integration framåtmöjligäratt vägsom en
till delär länder grundade EU. Hos dessa länder,stor hur projektetsamma settsom som

byggts och utvidgats och också följt utvecklingen otympligare finnsEU,motupp ett en
frustration det dödlägeöver allt union hamnat i ochstörre där riskerar attsom en man
fastna.

Mot denna bakgrund det naturligtär den problemställning, variabel geometri iatt som
första hand designadär överbrygga, det försvars-rör och säkerhetspolitiska samarbetet.att
Detta framstårsamarbete i dagens läge nyckeln till den fortsatta integrationen ochsom en
definitiv europeisering europeisk sådantpolitik. Ett samarbete skulle medföraav en
maktförskjutning till det europeiska samarbetets fördel ökar Europeiska unionenssom
förutsättningar totalt vidareutvecklas och lyckas. Man håll,sina inte minst isett att synes
Tyskland, inställd de institutionella förändringar behövs för det utrikes- ochatt attsom
säkerhetspolitiska samarbetet skall kunna ocksåutvecklas, skall bli genomförda. Med detta

blir variabelsynsätt geometri instrumentet för genomföra målförändring ochatt en vars
huvudlinjer redan fastlagda.är

De grundläggande flexibilitetsbegreppen
I den aktuella EU-debatten figurerar redan flertal begrepp förnämnts benämnaett attsom
den flexibilitet i första hand flera EU-länder finner önskvärd driver med olikaochstorasom
utgångspunkter mål.och

Flerhastighetseuropa, variabel geometri och ä begrepp används förärcarte attsom
förklara grundfenomen med skillnader i grundläggande utgångspunkterstorasamma men
och i möjliga resultat för olika medlemsstater. Huvudskillnaden ligger i hur EU-synen
integrationen skall framåt,drivas antingen mål måleller iolika demot ett gemensamt mot
skilda medlemsländerna.

Flerhastighetseur0pa,4Det förstnämnda begreppet, bör utgångspunkt. Viktigatas som
exempel fungerar på detta finns Båderedan i dag. Europeiskasättarrangemang som

‘ FlexibleIntegration,sid.55
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sådan flerhastighetsut-exempelSchengen-avtaletochEMU ärunionenmonetära en
ochsigEU-länder slutervissasker dettaSchengenveckling. I fallet att sammangenom
medlösningEMU:sintegrationsreform.genomförutanfördelvis EU:s engemensamma ram

metodintegrationsutvecklingen. Dennadifferentierakonvergenskrav sättär attannatett
utgångspunktfå denframeffektivtinträdesregler sättfastställda ärmed att gemensammaett

frågaintressantintegration. Mentrovärdiggenomföraförplattform krävsoch enatt ensom
viktigablimetoden tordeErfarenheternaoch dekravensätterär avgagnar.vemsomvem

använda.till handsliggateknik kanliknande näraöstutvidgningen, där attinför en
denkoordinationochsamarbetesäkerhetspolitisktochförsvars-EMUVid sidan ärav

skiljer sigsamarbetesäkerhetspolitisktintegration.differentieradfrågan för enstora
gällermålsättningen. detNärnämligen vad gällerjämförelse med EMU,vidväsentlig punkt
mål-ochfördelarreformensikonsensusvissundantagfinnsEMU entrots synenen
för-säkerhetspolitik ochfrågaIkonvergenskraven.klaraeftersättning sträva attatt om

möjligintehastigheterolikaIntegration med ärkonsensus.svarspolitik finns inte samma
mål efter.finns strävadet inte attnär gemensamtett

målunionen inte hardrivas igenom gemensamtintegrationsreform när ettkanHur en
enhällighettotalstå för kravettillbakaprojektdriva igenomMåste villländer ettsom

råderländerflertalbeslutsfattandet Iavgörandevid detländer i unionen ettmellan alla en
lösningprojekt. Denvissaenhällighet lägger överkravetdet dödlägefrustation över som

länder konstruerarinre kärnaskapageometri. Genomvariabellanserats attär avensom
ellerolikamellan demålsättningen varierar sta-där trappstegenflerstegsunionenman
inomfördjupad unionutgångsläge bildarmedländerkärna meddiema. En un-ensamma

uppnås.kankonsensus lättareionen där
bas,unionen bildarlåter helavariabel geometriVid tillämpning gemensamenmanav
gårmedlemsstatersamarbetet. En kärngrupputgångspunkt förförsta pelarendär avtas som
tillsiganslutakan detsigkännerlandintegrationsutvecklingen och när mogetföre i ett

medintegrationsintresserade ländernadepraktikeniDenna utgörskärngruppen. mestav
detidagredandelvis närtvåstegslösning kanFrankrike i DennaTyskland och spetsen. ses

allteftersomskeanslutning kangått före ochkärngruppSchengenavtalet, där na-gäller en
så tillåter.opiniontionell vilja och

alltsåflerhastighetsutvecklingen liggertillämpaderedanoch denSkillnaden idagmot
från fler-skillnadtillochbehövermålsättningen intei attfrämst manatt gemensamvara

baraflerhastighetsutvecklingenbeslut. Därfattarhastighetsutvecklingen inte gemensamma
möjligt, lederså praktisktintegrationen ut-bedriva den ensättär somett att gemensamma

unionen.uppdelningpermanentadtillsannoliktgeometrivariabelveckling med aven
fattasför kärngruppenbeslutenfinnas ochmånga skallFrågor hur trappsteg varsomsom

fråga tillBlir detgrupperingarnablirunionen. Huravgörande för helablir permanenta
variabelbenämningenstrukturförändring SomlångtgåendefrågaWlösningar eller geo-en

skilda,delta imedlemsländerna kommerså olikadesaken attantyder menmetri attmanser
samarbetscirklar.täckandedelvisvarandra

tillåts plockamedlemsländernabetyderlabenämningen, Europa átredje attDen carte,
varjefråga-integration däralltså fråga tillintresseradedesamarbetsprojektde är enav,
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land kan skräddarsy sittsägas medlemskap utifrån respektive lands inrikespolitiska förut-
sättningar och opinioner. Skillnaden variabel geometri ligger i därgentemot medatt man
variabel tvågeometri har huvuduppdelningar med kämgrupp, där konsensus måsteen
uppnås med hela behöver länderna med å carte-alternativet endast med i degruppen, vara
projekt de önskar. Bakom benämningen å ligger bilden dukat EU-bord, därcarte ettav
varje enskilt tillåtsmedlemsland plocka vad det önskar avstå frånoch det övriga.ta

Sammantaget visar begreppen alternativa lösa problemetsätt med vetofrågantre att
bygga in flexibilitet och därmed minskaatt kravet konsensus.genom en

huvudfrågaEn alltså skillnadernaär skall permanentade eller tidsbegränsade.om vara
Två de olika differentieringsförslagen berörtstre utgår från tidsbegränsning iav som ovan
olika Flerhastighetseuropa har tydlig tidtabellsteg. där differentieringen endast tjänaren

övergångsperiod. Förslagen variabel geometri differentieringensom ävenom ser som en
övergångsperiod och kärngruppen förtrupp. A carte-förslaget omöjliggör däremotsom en

sin struktur tidsbegränsning den differentierade integrationen ochgenom utvecklin-en av
gen.

Ytterligare skillnad skall betonas i anslutning till begreppet variabel geometri. Senare ien
Ävenkommer begreppet Kärneuropa användas.rapporten detta begrepp innebär fler-att en

stegsutveckling mål här med kämgrupp d tvåmot olika steg. Hursamma men en sV
många flerstegsintegration tillåtaskan innehållasteg huvudfrågorna.är Kansom en en av

använda fler två hastigheterän unionen splittras uppman utan att
Vad har har syftat till tydliggöra begreppen ochsagts deras grundbetydelse,som attnu

i realiteten det annorlunda Bland ñnns inte längre åmen ut. alter-annatser carte ettsom
nativ. Den reflektionsgruppen varit hämta in och diskutera de olikagrupp satt attsom
medlemsstaternas ståndpunkter inför EU:s regeringskonferens 1996 IGC-96 visar i sin

majoritet EU-länderna avslårrapport kraftigt sådanatt stor lösning. Man förklararen av en
önskvärd.5med majoritet å carte-lösning intestor att är Men åen trots att carte-en

lösning den redovisats knappast kommertyp bli aktuell ändåkan denav som attovan vara
intressant form variabel geometri, därextrem tillräckligt långasom en över-av man genom
gångsperioder och speciallösningar ändå i realiteten skulle åstadkommakunna ungefär

sak.samma
tvåDe kvarvarande begreppen, Flerhastighetseuropa och variabel geometri, kan när man

definierar skillnaderna ganska klara i realiteten och inom för de olikaut,se men ramen
medlemsländernas ståndpunkter kan svårade frånskilja varandra. kanDet urskiljasattvara
gradskillnader mellan ståndpunkterna, flexibeltnär för framtiden diskuterasett systemmen
används inga fastställda begrepp. Givetvis finns olika ståndpunkter lägga in dem iattmen
förutbestämda fack knappast möjligt.är Om istället linje, där å liggercarteman ser en

det extremvärdet och Flerhastighetseuropa det andra, kan lägga insom deena som man
ståndpunkternaolika variabel geometri olika ställen efter linjen. ståndpunk-De olikaom

och varianter förts fram kommer belysaster i det följande.närmareattsom

5Reflektionsgruppens andradelenpunkt 15rapport,
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föl-enligtdefinierasprincipielltbegreppenolikaöversikt kan dePå dennagrundval av
jande.

består endastdifferentieringenmål ochdefinieratvälharlerhastighetseuropa:F ettman-
målet.nå deti tiden det tar att gemensamma

kärngruppförslagför dessa är atteller Kärneuropa:Variabel gemensamt engeometri-
långsiktigtframåt gemensamtmotintegrationsutvecklingen ettdrarbildasländer somav

mål.
tillsig ländernaansluterdettafinns,grund utöverla carte-Europa:A mengemensamen°

lämpliga.finnerEU-projektde som man

flexibel integra-tillämpningHittillsvarande av

tion
utgångspunktregelverketDet somgemensamma

utformad,enhetligtgemenskapenekonomiskaEuropeiska ge-ursprungligaden enFör var
skadaägnadesärlösningaroch attmål. Avvikelserövergripandeintegration varettmensam

särskilt iaktuellsakenpraktikenförenhetligandeprojektet. Ieuropeiskadetoch varäventyra
längevilleFrån sidabrittiskgemenskapen.iinträde om-Storbritanniens mansamband med

Dettasärlösningar.brittiska motsattemöjliggörafalliellerRomfördragetförhandla vart
hel-sinStorbritannien ivillkorställdeMansida. attfrån gemenskapensdocksig somman

Dettauppnådda regelverket.detdcommunautaire, gemensamtlacquisaccepteradehet sv
vid sittaccepteradeStorbritannienfrån brittisk sida.också medså småningomgick man

i övrigtcommunautairelacquisochRomfördraget1973 somgemenskapeninträde i mo
dettaövergångsregler,hel delvisserligeninnehöllförelåg. Anslutningsfördraget mendet en

accepteradeIrlandochOckså Danmarkintresse.historisktendastväsentligenhar numera
tidpunkt.fråninträdevid sittcommunautairel’acquis samma

införutgångspunktenmotsvarandepå sättharmedlemskapsförhandlingarVid senare
måste läggasregelverketuppnåddadetvarittidenfrån sida helaEU:s attförhandlingarna

flexi-visavarit berettfallvissaihar EU attlåter ändras. Däremotsigoch intetill grund
med hjälpnytillkommandeförproblem statersärskildatillgodose avdet gälltbilitet när att

och Portu-Spaniensvidsålunda falletSåövergångstider.långaövergångslösningar och var
inträde i EU.gals

aktuellamedsamtidigtochSverigefördesmedlemskapsförhandlingar ossVid de avsom
Österrike förhandlingarnainförhållningEU:sochFinland, Norgekandidatländer var

i dessregelverketskullemedlemsländerna accepteradeuppfattningenpräglad att nyaav
förhandling-också resultatetblevhärifrån minimeras. Dettaborde avhelhet och att avsteg

från vadfådel endastSverigesinnehåller för avsteg nor-somAnslutningsfördragetarna.
tillhörandemedanslutningsfördragetkanSärskiltregelverket.enligt attgäller noterasmalt
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innehåller någotprotokoll inte undantag frånför Sveriges del den i Romfördraget intagna
regleringen upprättandet EMU.av av

inomDet EU traditionella präglade tillkomsten och utformningen Eu-synsättet även av
ropeiska enhetsakten 1986. viktigasteDess nyheter tillskapandet den inre marknadenvar av

övergångenoch från krav enhällighet till rådet fråga sådanamajoritetsbeslut i i beslutom
fattas inom för reglerna för den inre marknaden. Genom enhetsakten tillkomsom ramen

också för på miljöområdetregler samarbete bl föroch visst Utrikespolitiskt samarbete.nya a
Framför allt syftade ifrånemellertid enhetsakten till Långtstärkt integration. ställa sigatt
positiv till flerhastighetsutveckling byggde för allaenhetsakten den grundläggande,en
medlemsländers del bindande tidtabellen den inre upprättad imarknaden skulleatt vara
linje med förslagen i särskild, publicerad vitbok inom tid, därbestämd, fixeradsnävten en

årsskiftetslutpunkten 1992/93.var
Ett tidigt vissaexempel medlemsländers vilja före i integrationsarbetet dockatt var

tillkomsten det första Schengenavtalet 1985. Detta berörs nedan.närmareav
innehållerDäremot Maastrichtavtalet 1992 flertal viktiga flexibel inte-exempelettav

Något sådangration. dock inte eftersträvat under förhandlingarna framkomutanvar som
det nödvändiga resultatet de kompromisser träffades i slutförhandlingama för attav som
rädda tillkomsten avtalet. någonDe har därigenom inte givits enhetlig utformning utanav
har prägeln ad hoc-lösningar. Vid tillkomsten Maastrichtavtalet uppfattadesmera av av

mångadessa lösningar håll ovälkomna inslag och förhandlingsmisslyck-närmastsom
anden, bröt eftersträvadeden enhetligheten inom unionen.som

Sociala stadgan

tydligtEtt exempel förhandlingssituationen nödvändiggjort ställningstagande ärett av
tillkomsten angåendedet till Maastrichtavtalet knutna protokollet socialpolitikav om

årsgenomförandet 1989 sociala vägradestadga. Den brittiska konservativa regeringenav
ansågbiträda denna och frågor hållasdessa borde utanför normering EU-att att en

planet. Resultatet blev vidde denna tidpunkt elva övriga medlemsstaterna i beslötEUatt att
vidare med saken Storbritannien. Den sociala stadgan i huvudsak arbets-rörutan

marknadsfrågor med inriktning jämställdhetsfrågor.skydd arbetstagare, inbegripetav
Formellt har saken lösts ingåttde elva särskilt avtalatt staterna ettgenom om genom-

förande den sociala stadgan, knutits särskilttill Maastrichtfördraget ettav som genom pro-
tokoll. Det sistnämnda har Storbritannien godkänt. elvaDet föreskriver deäven att staterna
får anspråki fördragets institutioner, förfaranden mekanismer genomföra ochoch förta att
tillämpa de rättsakter förbehövs genomföra avtalet mellan Storbritannien skalldem.attsom

rådetsinte delta frågor.vid överläggningar i dessa det ställs enhällighet vidNär krav
rådetbeslut i såvitt frågorskall gäller frånde avtalet bortse Storbritannien.man, som avser,

ålandDetta behöver andra sidan inte med och bära de finansiella kostnaderna, bortsettvara
från förvaltningskostnader för institutionerna.

Denna lösning fåttprincipiellt högst intressant EU:s institutionellaär systemattgenom
anspråki för genomförande och tillämpning ställt sigmedlemslandtas ett system ettav som

+2 |6-077l
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si-sig vidställtför det landutanförskaptydligtUppläggningen markerarutanför. ett som
dettagodtagandetsida vidfrån övriga medlemsstatershardan. Förmodligen ar-avman
politiskaförändradebliinte kommermed deträknat attpermanent utanattattrangemang

går Det kanin i samarbetet.landleda till dettaförhållanden kommeri Storbritannien attatt
detta.sig berettlabourpartiet förklarat göradet brittiska attattnoteras

EMU

berörda EMU.det redanuppläggning harväsentligt annorlundaEn
genomförandepolitik ochekonomisk ochIngående monetärbestämmelser avom

såsomMaastrichtavtaletinfördesunionenEkonomiska och monetära nyengenom
stegvis, därförverkligasbekantskallRomfördraget. EMUavdelning, iVI, genom-som

euronvalutan utgördenpenningpolitiken ochförandet den gemensammagemensammaav
Europeiskaoch EMIkommissionenEuropeiskautgången 1996 skallFöreetapp tre. av
med de ki enlighetländervilkaoch bedömaFrankfurt utvärderainstitutet i smontära som
valuta- ochbudget-,kriterierAvgörandedelta i ärkonvergenskraven är tre.att etappmogna

rådet kvalificeradmedskallPålåg grundval dennainflation.räntestabilitet rapportsamt av
också dendåskall upprättaunder 1997. Manövergång tillmajoritet besluta etapp treom

slå förfast datumochupplösning EMIcentralbankeneuropeiska genom avgemensamma
fastdet lagtsfördraget, hartillsärskilt protokoll, knutet auto-inrättande.unionens I enett

intejan 1999,inledas ltredjeskall denEnligt dennamatisk procedur. etappen annanom
utgången 1997.fastställts företidpunkt av

ekonomisktdei praktikenmedlemsländer,från vissautgår sålunda grundtankenEMU att
byggerFördragstextenvalutan.införa denföre ochstabila, skallmest gemensamma
olikhettemporärdetta utgöragrundtankendock tydligt är avsett attatt en

i EMUskall insuccessivtövriga medlemsstater vart-emellan ochmedlemsländerna att
HärifrånRomfördraget.artikel 109 k ifrämstkonvergenskriterierna seefter de uppfyller

enligtDanmarkStorbritannien och sär-nämligen förtvå undantag,dock väsentligagäller
protolletingår Enligti detta.ochMaastrichtfördragetfogats tillskilda protokoll somsom

gå iövergå dtredjetilllandet förpliktatangående Storbritannien attär etappen,att sv
alltsåStorbritannien hardetta.sin avsiktsärskilt anmäler göraendast landetEMU, attom

det kanangående Danmark erinrarProtokolletförbehållit förbli utanför. attsig rätten omatt
tillmöjlighetDanmarkochEMUfolkomröstning i Danmarkbli aktuellt anordnaatt gerom

från in i EMU.skyldighetenundantag att
in-protokoll inteanknytandemedanslutningsfördragetsvenskadetkanDet nämnas att
vistå ochutanför EMU närför Sverigenågon möjlighetnehåller bestämmelse att omom

bakgrundbörundantagenbrittiska och danskauppfyller konvergenskriterierna. De motses
genomföraskundeendastMaastrichtfördragetskeddefördragsändringarde genomsomav

samtligaifördragstextendenrådet ratiñkationoch krävdeenhälligt beslut imed nyaav
hänseendeikandidatland hade dettaSverigeparlament.medlemsstaters svagareensom

förhandlingssits.



Maastrichtfördraget förutser alltså möjligheten två medlemsländer Storbritannienatt -
och långsiktigtDanmark förblir utanför EMU.——

GUSP och VEU

Utifrån aspekten flexibel integration bör berörasäven vad Maastrichtfördraget innehåller
angående förhållandet mellan EU:s andra pelare utrikes- och säkerhetspoli-om gemensam
tik och Västeuropeiska unionen VEU.

Som bekant EU:s k andra pelare samarbete utrikes- och säker-avser s om en gemensam
hetspolitik GUSP. Samarbetet har mellanstatlig uppläggning. Det sker i formen av
fortlöpande information samråd,och fastställa ståndpunkt ochattgenom en gemensam
samordnat agerande i internationella organisationer och internationella konferenser samt

besluta aktioner. Måletatt förklaras igenom Maastrichtfördragets ingressom gemensamma
sats 9 i hållnaallmänt ordalag genomföra utrikes-att och säkerhet-vara en gemensam
spolitik, på lång sikt omfattar försvarspolitik tidensom med skulleen gemensam som
kunna leda till försvar.ett gemensamt

Till Maastrichtfördraget har fogats särskild förklaring de medlemmarären staterav som
både EU och VEU VEU:s roll och dess förbindelser medav EU och NATO. Staternaav om

Tyskland,är Frankrike och Storbritannien Nederländerna, Belgien och Luxemburg,samt
Italien, Spanien och Portugal. Staterna förklarar sig eniga behovet utvecklaatta om av en
reell europeisk säkerhets- och försvarsidentitet och ökat europeiskt vad gällerett ansvar
försvarsfrågor. Målet förklaras stegvis bygga VEU EU:s försvarskompo-attvara upp som

VEU förklarar sig berettnent. begäran EU utarbeta ochatt genomföra unionsbeslutav
och unionsaktioner betydelse för försvarsområdet. I förklaringen erbjuds övrigaav stater
inom EU ansluta sig till VEU eller fåatt observatörsstatus. Vidareatt i förklaringennoteras

EU:s nuvarande bestämmelser angåendeatt GUSP skall inom föröver denses ramen nu
inledda regeringskonferensen.

Bakom denna förklaring ligger självfallet överväganden gjordes inom kretsensom av
EU:s medlemsstater i anslutning till Maastrichtförhandlingarna utformningen GUSP.om av
Förklaringen VEU i föroch sigär och hänvisar till framtida, konkretaom vag mera
ställningstaganden likvälöppnar dörren för ordning, där vissa EU:smen en av
medlemsstater inom för VEU med koppling tillnära EU bereddaär sigramen men att ta
längre gående uppgifter med anknytning till verksamheten inom GUSP detta förut-utan att

deltagandesätter samtliga medlemsstater.ett av
Den berörda förklaringen från VEU-ländernas sida skall jämförasnu med den viktiga

bestämmelsen i Maastrichtfördraget angående GUSP vad stårdär inte skall hindraatt som
utvecklingen närmare samarbete tvåmellanett eller flera medlemsstater iav EU bilateral
nivå inom för VEU och NATO artikel J 4. En förutsättningramen dock att ettanges vara
sådant samarbete inte strider eller det samarbetestör föreskrivsmot i Maastrichtför-som
dragets bestämmelser angående GUSP.egna

Man denna fördragsbestämmelsenoterar tydligtatt för flexibelöppnar integration genom
uttryckligen påpeka möjligheten för tvåatt eller flera medlemsländer vidareatt mot ett
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bestämmelser. Rap-allmännafördragetsstriderså det intelängesamarbete,fördjupat mot
geometrivariabelanvändningtankegångarolikaföljande tillåterkommer i det avomporten

samarbete.säkerhetspolitisktocheuropeiskt försvars-vidareutvecklamedel attsom

Schengensamarbetet
utfor-annorlundaväsentligtintegrationflexibelutifrån perspektivetintresseAv menstort

Schengenavtalet.förinomsamarbetetärmat ramen
vissanivå mellanmellanstatligingåttsinternationellt avtal,Schengenavtalet är ett som

anknyterdetfördragsverkutanför EU:savtaletliggerFormelltmedlemsstater. menEU:sav
gradvisadetAvtaletEU.bakomliggerfullfölja syftendetta och avsertill attnära somavser

Detgränser.medlemsstaternasdeltagandevid dekontrolleravskaffandet gemensammaav
mellankonventionutformningpreciseradfick1985redaningicks genom enen meramen

Benelux-ochTysklandFrankrike,från början1990. Dessaländernamedverkandede var
1995,idessamellantillämpningpraktiskträdde i staterSchengenavtalet marsländerna.

genomföraskunnatintepraktikenihar det ännuövervakningsproblemgrund avmen
beslutatGrekland harochItalienPortugal,Spanien,EU-ländernasydliga senarefullt Deut.
FinlandDanmark,står utanför.IrlandochStorbritannienmedantill avtalet,ansluta sigatt
anslut-kommandesiktemeduppnått observatörsstatusvåren 1996Sverige haroch en

ochomfattar Norgepassunionen, ävennordiskahela denanslutaAvsiktenning. är somatt
förhållande tilliavtalsordningsärskildvilket fordrarSchengensamarbetet,Island, till en

Island.ochEES-länderna Norge
gränskon-avskaffa inremålsättningEU:sSchengensamarbetet är attförUtgångspunkten

tillkommerEUhelasigfritt överutgångspunkt den rörarättär somtroller. En attannan
rörelsefri-allmänNågon liknandeEU-land.imedborgaredunionsmedborgare, ettvarje sv
i EU-medborgareinte ettärintedäremotuppehållsrätt tillkommerochhet sompersoner
land hartredjeimedborgarespecifikasådant land. Vissaivistasland grupperettsommen

med vilkaländer,från vissaHit hörrörlighet i unionen.frivissgivitsdock redan personer
harfrån ländertredjedetta,associationsavtal somingått speciella samtEU personerom

huvudsak-Schengenavtaletsunionsmedborgarare.migrerandetillfamiljerelationernära en
icke EU-länderna,mellan ävenförgränskontrollernaupphävasyfteliga är personeratt
asylinvandring,medborgareö, reglerfinnsåtgärder. avtaletIersättande m minföraoch om

imedborgarnabehandlingmedlemsstaternasiskillnadernaminskasyftar till avattsom
måste visum,hamedborgareländer,listaEnrättigheter. överderasland ochtredje vars

behandlarområdet. Avtaletför helavisummåletoch är gemensamtskall upprättas ett
cirkulation.ochhäröver även transporter varors

syfte bldess är attutanför EU,formellt ävenligger aSchengenavtalet nämnt omsom
Avtaletmed den.sammansmältaså småningomunionen förinompå utvecklingen attdriva
avtaletsdetta. Idärförligger näraochjuridiskamed EG:sparallellt systemutvecklatshar

står iså långt degällerbarabestämmelserdessfastuttryckligenslås detartikel 134 att

" 1996:16SOU
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överensstämmele med EG-rätten. Vid konflikt alltsåhar den företräde. Sådana kon-senare
flikter kan EG-domstolen.avgöras I övrigt saknar avtalet övernationella juridiska kon-av
trollmöjligheter. Såsom observatör Schengenländernas skall Europeiska kommis-möten
sionen tillse det inte några diskriminerande regleratt skillnadantas mellan med-görsom
borgare i Schengenländer och andra unionsmedborgare. Således får det ex gemensamma
gränskontrollerna utomstående EU-medlemsstater inte lägga hindermot i för den friavägen
rörligheten inom EU.

Schengenländerna skall upprätta tredje land,gräns skallyttre moten gemensam som
inkludera stårEU-länderäven utanför Schengensamarbetet. Kontrollen vid gränsensom
skall enligt enhetligautövas principer, varvid ländernas skilda intressen skall beaktas.
Kontrollen sker dock enligt det nationella i varje land. Avskaffandet den inresystemet av
gränskontrollen mellan Schengenländerna innebär och lagligen befinner sigatt var en som

ländernas territorier har sig fritträtt mellanröra länderna kontroller.att Detta gällerutan
icke unionsmedborgareäven lagligen släppts den såöver länge de har vi-gränsenyttresom
och, visum inte behövs, månader.under Undantag i den fria rörlighetensum treom är

tillåtna med hänsyn till allmän säkerhet och ordning. Genomförandet och tillämpningen av
Schengenavtalet förutsätter utbyggt polissamarbete mellan EU-länderna.ett Varje
gränskontroll skall dessutom tillgångha till datacentral i Strasbourg, dären gemensam
uppgifter från alla medlemsländer rörande spaningsregister finns tillgängliga.m m

Tillkomsten och vidarutvecklingen framstår synnerligen intressant exempelettsom
flexibel integration. En EU-länder gåtthar före för förverkliga mål,EU:sattgrupp av ett av

länderna totalitet inte varit förverkliga. Vid samarbetets utformning harsom attsom mogna
särskilt tillsett det inte kommer i konflikt med EG:s regelverk. Successivtatt harman

härefter det flertalet EU-länder anslutit sig och Schengensamarbetet framgåttstora har som
ocksånyligen utvidgats med EES-dimension i syfte bibehålla den nordiskaatten passun-

ionen.

EES-avtalet

EES-avtalet kan också perspektivet flexibel integration, i vidare mening.tagetses ur en
Bakgrunden till tillkomsten EES-avtalet önskemålbekant på båda sidorav attvar som

överbrygga klyftan mellan EG och EFTA. Sedan åratalförhandlat i konkreta,parterna om
begränsade samarbetsavtal olika områden erbjöd EG-sidan 1989 helhetslösningen som
efter omfattande förhandlingar ledde till avtal trädde i kraft janl 1994. Genomett som
EES-avtalet fick EFTA-ländema full del i de fyra frihetema inom EU rörelsefrihet för-

utom jordbruksområdet, tjänster, och kapital och fick delta i kvaror ävenpersoner s-
politikområdenangränsande såsom miljöskydd, konsumentskydd och forsknings- och ut-

vecklingssamarbete. påpekasDet kan EG:s regelverk inom områdenberördaatt genom
EES-avtalet fördes till gälla föröver EFTA-ländema.även Det medvetenatt strävanvar en

så långtdet möjligt rådaskulle homogenitet frågaatt i vad gällde inom EG-rättenom som
ioch EES.



I institutionellt hänseende hölls däremot BETA-länderna utanför. EES uppbyggtär en
tvåpelarkonstruktion,k d de reglerna administreras inom gemenskapens v s gemensamma
EU:s och inom EFTA härför särskilt upprättade EFTA-organ med endastav organ av en

mycket liten överbyggnad i form samrådsorgan. realitetenl innebar kon-av gemensamma
struktionen EFTA-länderna i hög grad fick sig tillatt vad beslutats inom EUanpassa som

reell möjlighet påverkanormaltutan beslutsfattandetsätt inom EU-institutionerna.att
Otillfredsståillelse med denna ordning säkerligen viktig orsak till Sverige, innanattvar en
EES-avtalet slutförhandlat,ännu 1991 beslöt sig för vidare och ansökaattvar om
medlemskap i EU.

EES lever fortfarande kvar, dock med endast Norge, Island och Liechtensteinnumera
deltagande länder utanför EU. I praktiken fungerar EES i utsträckningsom stor ettsom

specialarrangemang för Norge. Som har nyligennämnts Schengensamarbetetovan ut-
såsträckts det till sina effekter kommer kunna innefattaatt Norge ochäven Island.att

EES-avtalet lösning framstår i högsta grad skräddarsyddrepresenterar efteren som som
EFTA-ländernas dåvarande behov. EES-avtalet omfattande det till sina effekterattvar
kan hasägas sig slagsnärmat ekonomiskt medlemskap i EU för berördaett EFTA-länder.
Dess tillkomst och måsteutformning uttryck för påtaglig flexibilitet inno-ochses som en
vationsförmåga det gälldenär finna lösningar komplicerade problem kringatt nya
samarbetet med europeiska påtaligtslag liknar EU-medlemsstatema själva.stater ettav som

Former flexibel integrationav

framgåttSom har olika former flexibel integration och undantag från denav gemensamma
linjen redan för lösa flertal frågor.använts olika Den flexibilitet hittillsatt ett använtssom
inom EU kan tvådelas in i huvudgrupper. förstaDengrovt första generationensgruppen,
flexibilitet, kännetecknas främst anfört objektiva anledningar till avvikelsen.attav man
Med objektiva anledningar ekonomiska eller sociala skäl försvårar ellermenas som
omöjliggör fullt deltagande frågor.i vissa Hit hör delvisett EMU, där kon-t ex man genom
vergensregler omöjliggör deltagande från de länder inte uppfyller kraven. Här uppställssom
alltså objektiva ekonomiska anledningar till differentierat deltagande. ocksåHär finnsett en
tydlig tidsbegränsning och tidtabell för hur integrationen skall vidare. Undantagen haren
karaktären tidsbegränsad nödlösning.av en

Den andra generationens flexibilitet främst EU-projekt ligger utanför EU:savser som re-
gelverk och undantag baseras objektiva anledningar. Hit räknas Schengen-som
avtalet, d projekt vänder sig till samtliga EU-länder och har karaktären EU-v s som av
projekt de inte inskrivna iär EU:strots lagverk.att gemensamma

Detta introducerades Maastrichtavtalet, där införandetsystem dengenom av gemen-
sociala stadgan visar hur genomfört reform med undantag,samma ettman permanentaten

d i dag har fjorton femton medlemsländer den sociala stadgan delv s accepteratav som en
EU:s regelverk. stårDärmed Storbritannien frågai denna utanför EU:sav gemensamma

beslutsprocess. viktigEn iakttagelse Storbritannien härigenomär har ska-gemensamma att
utanförskap objektivpat anledningett ekonomiskpermanent eller social intetrots att
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funnits, anledningen enbart politisk.är Avsaknaden objektiva anledningar till undan-av
detär utmärker dennatagen flexibilitet.typsom av

Valutasamarbetet EMU finns i denäven andra generationensrepresenterat flexibilitet i
och med Maastrichtavtalet Storbritannienatt och Danmark möjlighet stå utanförger att
EMU:s tredje införandet denetapp valutan och valutapolitiken. Häri-av gemensamma

har det skapats möjlighet för dessa två länder stågenom utanför samarbetet be-att utan att
höva andra skäl politiska.än EMU alltsåhar undantagsmöjligheterange baserade både
första och andra generationens undantagskriterier.

Försvarssamarbetet ytterligare frågaär uppbyggd bådeär med objektiva och poli-en som
tiska undantagsmöjligheter. Undantag baserade neutralitetsargument bådehar objek-en
tiv och politisk sida i och med det objektiva ocksåen att politiskt.ärargumentet

Flexibel integration alltså redanär idag faktum inom EU ochett grunduppdelning kanen
beskrivits göras hursom att och vilka anledningargenom argumenterarse man man

åberopar. Permanenta eller tidsbegränsade undantag ocksåär skiljelinje mellan tvådeen
grupperna.

Tidigare har de flexibla lösningarna haftnärmast karaktären nödlösningar. Storbritan-av
niens undantag med den sociala stadgan är typexemplet detta. En svängning har
emellertid skett i flexibel integration. Från ha fungeratsynen sistaatt utväg,som en ses
det legitimt vidaresätt med frågorettnu att gällersom EU:s utveckling.stora som

Nästa generations flexibilitet kommer troligen visa likheter med den nuvarande. San-att
nolikt det de politiskaär anledningarna och de politiskt betingade undantagen kommersom

utvecklas. Det här begreppetatt är variabel geometri särskilt kommer stånd-in. Vilkasom
punkter intar i ledande EU-länder Hur kan de undantagenman tänkas kommanya att se
ut Ett studium politiskt särskilt relevanta särskilt i form officiella ståndpunk-av texter, av

bör bidra till klargörater, hur egentligenatt uppfattar variabel geometri och hur denman
tänkas komma bli utformad.att

De aktuella förslagen
Variabel geometri och flexibel integration i aktuellaannan
förslag

Som redan framgått figurerar i dagens läge inför realförhandlingarna årsvid 1996 reger-
ingskonferens rad förslag alla tillämpningrör variabel geometrien och andra formersom av

flexibel integration medel komma vidare i denav europeiskaatt integrationen.som Det är
de länderna i gåttEUstora i och de förslag hittills förtsspetsen fram kommersom som
väsentligen från Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det i första handär tyskarna som
gripit initiativet och därvid främst politiska grupperingar centralt placerade inom
CDU/CSU, alltså vad i Tyskland sedan länge varit det statsbärande kristdemokratiskasom
partiet.

Minsta för framlagdanämnare förslag i allmänhetärgemensam de har huvud-att ettsom
syfte komma förbi vetoproblematiken,att alltså kravet enhällighet inom EU:s minister-
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aktuella, iintegrationsområden här ärinom debeslutväsentligaråd fattande somvid av
handlingsför-försvarspolitiken. Deninbegripetsäkerhetspolitiken,ochhand utrikes-första

del bak-bildar tillintegrationsprojekt storhanteringEU:softa präglarlamning storaavsom
vidare.kommafinnagäller vägargrunden. Det attatt nya

medmedlemskapsförhandlingarkommandetill EU:skopplingockså starkfinnsDet en
hållÖsteuropa. mångadettaManCentral- ochi som enantalsannolikt serstaterett stort

medförenasvårigheterdet attockså utmaning, möter storamöjlighethistorisk somenmen
handi förstaOckså verkarhärvitalt EU.ochstarktvidareutvecklingönskemålet ettavom

pådrivande.Tyskland
neutralitetsaspektentillkommerSverige,då minstinte som ennågra ochEU-länder,För

Också beröras.fråga. skalldenviktig
franskamed detfortsätteroch närmasttyskamed det synsättetbörjarFramställningen

brittiska.och

Kärneuropaoch begreppetTyskland
geometrivariabelanvändningförslagdekonkretahar det avredanSom mest omantytts av

tyskt upphov.föreliggersom
ReflectionssinmedCDU/CSU har rapportregeringspartietkristdemokratiskatyskaDet
för debatten.dragituttalandenfranskavissamedföreningPolicy i ramenuppEuropeanon

Schäuble7 förhuvudlinjernadrar iWolfgangoch rapportenKarl Lamersförfattare uppDess
innebärmål störredelanserasEuropapolitik. Härpartietsstatsbärande entyska somdet

skallrelationerna sät-tysk-franskadeförstärkningochtill EUmaktöverföring att avenav
iännu centrum.tas mer

flexibilitet.innehållamåsteEUutvecklingenUtgångspunkten i merär attrapporten av
såcommunautairel’acquis attdelföras inskallgeometrivariabelMålet avär ensomatt

flexibeltinnebär systemkontrolleras. Detta ettskall kunna attflexibilitetenstrukturen
fragmenter-leda tillskulle kunnanivå, någotmellanstatligpå enskall byggasinte somupp

carte-Europas unionenuppehåll utvecklingeniskrivsI ett avå attoching rapportenett
tillnärmandeytterligaregeometri ochVariabeltillbaka. ettbetrakta ett stegär att som

uppstår.uppehållsådant inteförbliskulle kunnaFrankrike att ettgaranten
anled-förstageometrin. DenvariabladentillhuvudanledningartvåI nämnsrapporten

alltså hin-villManutvidgas.ständigtunionencentrifugaleffekt närhindraningen är att en
handlingskraftunionensskulle hautvidgningytterligareutspädningseffektdra den en

polariseringnord-sydlighindraanledningenandra ärverka. Den attmöjligheteroch enatt
sydochnordförföreträdarnatvå främstadedärkärna,bildaunionen. Genom att enav

effektercentrifugerandeockså dessaminskaFrankrike, kaningår, Tyskland och man
kanmittstabilbildaså denfungerar attkärnavill skapa att enManunionen. genomsomen

effekter.utspädandeochcentrifugerandeolikahindra typer av

BundestagCDU/CDUiförgruppledare7 frågorrespektiveinternationellaiCDU/CSU-talesman
sid63 Policy,Reflections EuropeanCDU/CSU-Fraktion. on
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Grundtanken alltså denär variabla geometrin skall haatt formen inre kärna därav en
inget land kan hindra den fortsatta utvecklingen Maastrichtavtalet. Vetorätten skall inteav
kunna länder vill framåtstoppa med EU-samarbetet. Grundregeln skallsom attvara
denna kärna skall för allaöppen medlemsländer har möjlighet klara kärnansvara attsom
hårdare påkrav utvecklingstakten. alltsåMan vill kärnan draglok iettse som processen.
Alla länder skall derasnär anslutningsproblemtemporära undanröjda kunnaär ansluta sig

kärnantill Denna formulering kräver strukturen med kämgrupp medlemsstateratt ären av
sanktionerad de övriga medlemsländerna likasåoch målsättningderas med integra-av att
tionen långsiktigaöverensstämmer med den målsättningen för hela unionen.

Det fransk-tyska samarbetet i tänktär i framtiden kärnan inomrapporten utgöra kär-att
nan.1° Kärnan i sin helhet kommer enligt troligen bestå Tyskland,rapporten att av
Frankrike och Benelux-ländema. Denna gruppering i andranämns även rapporter. Man
har alltså i skapat kvalitativ skillnadrapporten mellan olika delar den framtida inreen av
kärnan vari denna skillnad egentligen skulle ligga föga berört.är Dennamen struktur

frågorväcker hur den inre kärnan egentligen tänktär Kommerom sökaatt ut. attse man
konsensus i kärnan helhet eller kan det ibland räcka med uppnå konsensus inomsom att
kärnans kärna I realiteten kan detta bli dåproblem, ländernas inom kärnansett status
kärna främst definieras deras behov driva unionen framåt ochgenom attgemensamma av
utvecklingen i förutbestämd riktning. Den fråganavgörande i sammanhangeten är var
besluten skall fattas och hur möjligheter de övriga ländernastora i kärnan skall ha att
påverka, för inte tala de länder liggeratt utanför kärnan. Detta iom rörsom resonemang
allra högsta frågangrad besluten framtidsfrågorEU:s kommer fattas.var om att

Ett strategiskt koncept skall utarbetasgemensamt mellan Tyskland och Frankrike, där
huvudmålet Stabilisering.är Stabiliseringen tvåhar sidor, där den skapa poli-är attena en
tiskt stark och stabiliserande mitt i Europa och den andra med tiden kunna USA:satt överta

Europa.stabiliserande roll i Inom kärnan kommer kräva ytterligare samordningattman
politiken. Detta kan komma gälla industri-t och konkurrenspolitikav attex gemensam som

i dag frågor, därär bland Tyskland och Frankrike i månvissannat driver skilda linjer.
Grunden för kärnans samarbete ligger i föra unionen åtminstoneeller kärnan framåtatt i

frågor där den nuvarande strukturen har visat sig alltför försvars-Det ochtrög. säker-vara
hetspolitiska samarbetet givetvis sådan fråga.är Schäuble-LamersI nämnsen rapporten-GUSP-samarbetet nyckelfrågoma tillsammans med EMU. framhållsDetsom en av att
kärnländema bör utveckla försvars- och säkerhetspolitik i snab-avsevärten gemensam en
bare takt vad Maastrichtavtaletän I riktig union har alla länder säker-ganger. en samma
hetsstatus och skriver det intresseär skapa klarhetatt och enighetstort detman att närav
gäller säkerhetspolitiken. Man förordar fullständig koppling mellan VEU och EU, dären

försvarsministernkopplaVEU skall EU till NATO. Man vill enligt denman tyskagenom
Rühe koppla säkerhetspolitiken till försvarspolitiken EU. Detta kan komma attgenom ge
två säkerhetssteg, där det första EU-NATOär genom VEU och de andra den neutralaär

Igc-home/ms-doc/state-de/positn.html° Internet Tysklands position.Intemetadress:noteon,° CDU/CSU,sid7
" CDU/CSU,sid 10
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dessahindrarförsvarspolitikensäkerhetspolitiken tillkoppladärvägen attgenomman
plan.säkerhetspolitiskaEU:sfrånländer att agera

implementeringsverktygEU:sfungeraskall enligtunionenVästeuropeiska rapporten som
skall denNATOfrågor till EU. Inomsäkerhetspolitiska eu-ochförsvars-föraför överatt

Kanada. framtidscenañodettaFörUSA ochmedjämbördigbliochstärkasropeiska delen
tillförfattarnaocksåframföringår NATO. Dettaialla deltagare en avavkrävs att NATO.ingå ibörEU-länderallaklartKarl Lamers, attCDU/CSU-rapporten, angersom

skriveringå NATO. Lamersibörkärnanländer iallaantagligenVad är attsom avses
maktbe-klaraGUSP-organeuropeisktbilda gerbör mansomvidare permanentettatt man

möjligt.självständigtsåhandlaså kanhandlingslinjer somoch klara organetfogenheter att
skalldettafinansieringenockså åsikenframför Lamers organdetta attsamband med avI

budget. förhållandethuvudfrågorna ivisarDettaEU:sske en avgemensammagenom
sank-finansieraochmedGenominom EU.resterande attochmellan kärnan varastater

verksamheten.grad berörashögstai allrautanförstående EU-länder avskulletioner även
någotfattas,skallbeslutenbeslutsnivån, dtill som rap-koppladfråga klartDenna är varsv

följande.i detåterkommer tillporten
framförsfrågorrättsligainrikes ochtredje pelareni den ksamarbetetdet gällerNär s
Scheng-skötasområden skalldessaintegrationenCDU/CSU-håll tanken genomfrån att

GUSPfrågorfrånskillnadtillutanför EUdelvissköts omsamarbetetden-principen, sv
tidigaregeometrinvariabladenuttryck för somkan attEMU. Dettaoch ettses som

ingår.frågorna interättsligaochinrikesdeuppgifter därförutbestämdavissabeskrivits har
transportverktyggeometrivariabel ettkunnamed detta somskulle merMan seresonemang

frågor.specifikamålsättningar iklaraintegrationsprocesslångtgående utanän en
sakfrågorolikaeftersomintressantingå i kärnaningår äroch börFrågan vad somom

kommerkärnaochfrågan attgällerklartextkonstellationer. lolika sammaspeglar om en
Fi-Ledagstidningenfranskai denförklaradefrågor. Karl Lamerssamtligaföraktuellvara

samtligatroligtintedagslägetinyckelfrågor. attDet ärkärnansEMU äratt avengaro
kunna övertygakonvergenskravenklara samtkommerkärnanipåtänkta medlemmar att

konstellationertillledapraktikenskulle iinträde. Detta avhemmaopinionen nyaettom
bil-praktikeniredanharkonvergenskravenGenomEMU.igenomdriver mankärnor som
dekonstellationfastavvändakunnakommerfråganoch är attkärna endat om manen

NATO skaparifrågor. Medlemskapetanför i olikaSchäuble-Lamers-rapportensätt som
vikt vid östut-få störrekomma ännukankonstellationer enattolikaytterligare som

vidgning.
frågorsamtligaförfast kärnaendastkan skaparealitetenalltså iFrågan enär manom

medutvecklingfrågor. En etti olikakonstellationervarierandehakommereller attom man
fragmenteringdenfå följdså tilli fallskulletrolig. attDetintekonstellationerantal ärstort

åt-medlösningMenverklighet.bliskullecarte-lösningä lamed enfruktar enmansom
utveckling.otroliginteför EMUoch ärGUSP-samarbetettvå förkärnor, enminstone enen

2 positionTysklandsInternet, noteon
Juni 1995I3FUSP," CFUSP.Karl LamersDiskussionspapper omav

NIbid
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Den tyska regeringen har vid flera tidpunkter påpekat EMU projektet inteatt genomför-är
bart ifall inte åtminstone två de länderna medverkar.stora Detta betyderav ävenatt
Frankrike måste klara kraven så tvåde länderna inom kärnansatt kärna samarbetar inom

projekt. I CDU/CSU-rapporten påpekas flexibilitetsamma kan kommaatt användas iatt
flera från region via EU, dsteg till kärnan, möjligheter finns dåstaterna till olika kon-v s
stellationer också olika nivåer. Detta kan givetvis riskera leda till fragmentering.att en

Det största tyska oppositionspartiet SPD talar detäven möjligheterna till flexibel in-om
tegration, hårttrycker sådan lösning endast gällermen att flexibilitet i utvecklings-en
hastighet.

Det bör det tyska materialnoteras att används här har klar slagsida det krist-som moten
demokratiska regeringspartiet CDU/CSU, den tyska regeringens uttalanden ochmen
Schäuble-Lamers-rapporten någraär de viktigaste inläggen i debatten. Något tydligt al-av
ternativ har heller inte förts fram tyska SPD.av

Frankrike och tanken Trecirkeleuropaom

Detta avsnitt kommer främst behandla de skillnader finnsatt mellan fransk och tysksom
inställning frågantill variabel geometri.om

Efter president Mitterrands bortgång och den förre premiärministern Balladurs förlust i
gaullistpartiets inre maktkamp, fanns från tysk sida rädsla för den presidentenatten nye
Chirac och den premiärministern Juppé skulle in för mindrenye integrationsvänligen
linje. Redan i sin presidentkampanj gjorde Chirac dock klart han står föräven inte-att en
grationsvänlig politik. I sin valkampanj presenterade Chirac långtgåendesin målsättning att
tillsammans med Tyskland bilda basen i det europeiska militära samarbetet. Han för-nya
klarade sig redan här för differentierad integration så länge denvara fören alla.öppenvarÄven Barnier15Michel har hakat den tyska CDU/CSU-linjen, han i intervjunär ien
dagstidningen Le Figaro förklarat GUSP-samarbetet måsteatt stärkas. Han också ettger
allmänt stöd till hela Bamier trycker hårdaredockrapporten. på vikten uppnå såatt storav
enighet möjligt.som

Den säkerhetspolitiska polariseringen för fransmännenutgör problem och åter-ett man
kommer hela tiden till vikten möjligastörsta enighet området. Fråganav kanär om man

fler fördelar nackdelarän med föra in dense nuvarandeatt europeiska säkerhetspolitiska
polariseringen i EU-arbetet med förevändningen samarbetet kvalitativtatt lyft. Efter-ettge

redan i dag säkerhetspolitiskt harsom Europa tvåman i hastigheter frågaiett försvars-om
integration det fögaär troligt åtminstone kortatt sikt kan uppnå den enighet frans-man

skullemännen vilja se.
Den fransk-tyska positionen har bland lagts fram i brevannat författatett gemensamt avKohllöChirac och där lägger fast differentierad integration baraatt skallman användas av

enskilt land under dåett period detta land har problem följaen utvecklingen. Flexi-att

i FrankrikesEuropaminister
"’ Gemensamtbrev,6 dec.1995efterdet tysk-franska i Baden-Badenmötet
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vidareinte hindrasfå så övriga EU-ländemadeskall endast användasbiliteten attatt
intrycketinstitutionella EU-ramverket. Brevetsinom det atttext ger avgemensamma

i sinundantagsprincip, strävanflexibiliteten skall användas när mot etttemporär mansom
enskilt land. Detopinionen iråkarmål för tillfälliga problem etttutgemensamt exsom

flerhastighets-Europa,talardet inteintressant med brevet utanär ettär att om enomsom
ochregel. Enhällighetdifferentiering undantagdär änenhetlig är mer avprocessgemensam

lojalitetEuropatanken ochtycksmål fransmännenprioritet. Förhögregesgemensamma
ledstjäman.mellan medlemsländerna vara

säkerhetspoli-stå deni förgrunden ochsuveränitet alltidfranskfransmännenFör synes
har för fransmännenNATO-medlemskapsuveränitet ochmellan nationelltiska tudelningen

försvarsområdet denisuveränitetenbehålla nationelladeninneburit kunna ut-att man
fran-villig denfrån visatfransk sidahar ärsträckning velat. Men att styraatt manmanman
skill-bör dennasamarbetsplan. Maneuropeisktsjälvständighetspolitikenska noteraettmot

ochGUSP-samarbetetinställningen tillmed den tyskautgångspunkt jämförnad i när man
geometri.till variabel

framhållit franska in-denytterligareharf Europaministem Lamassourefranske dDen
målen skalldärmedtiden ochskall idifferentieringen endastställningen att varaatt vara

från börjandeskallfinnas och kärnanValfrihet skall inte utgöras somavgemensamma.
Ä valfrihet kanlösningar medoch andrasamarbetet.alla delaransluter sig till carteav

perspektivockså i vidareGUSP-samarbetet änbli aktuella. Lamassouredärmed inte ettser
militär del.diplomatisk ochGUSP medbeskriver tudelatmilitära.det Han ettrent enen

fram denFigarointervju med LeBalladur lade ipremiärministernförre franskeDen en
GrundindelningenTrecirkeleuropa.solidaritetscirklarna ellerklinjen med defranska s

består främst decirkelnstadiet denbestår där detstadier, ytterstayttersta avtreav —-
HitEU.bli medlemmarpå lång eller aldrig kansikti inteländer ligger Europa avmensom

cirkeln,andraMedelhavet. Denockså länder söderRysslandhör först och främst ommen
ÖsteuropaCentral- ochEU-länderkommandebestår EU-länder ochmellancirkeln, deav
olikaskallintegrationsarbetet. Härfölja med iingår inte kani unionen typermen somsom

cirkeln,den innerstabli delmålsättningen skallövergångstider finnas och att en avvaraav
Bal-projekten.sig till dedirekt anslutabestår har möjlighetde länder att nyasomavsom

två cirklama tillinnerstapå ihop desikt skall smältamålsättningenbeskriverladur att man
underdet kommercirklama,lång ihop allasikt smältaytterligareoch tre menen
fran-Detcirkeln, kärnan.den innerstahos ländernaöverskådlig finnas skillnadertid runtatt

Europa-målvisionärtsolidaritetscirklar byggermedska gemensamtett stortsystemet
idénmed den tyskasamstämmigtåtminstone siktkorti praktikenkommer att varamen

Kämeuropa.om
den in-och beskriverhan cirkelresonemangetbyggerPremiärminister Juppé attäven

inträdeskriterier. Hitobligatoriskavissaför medallacirkeln skall öppennersta menvara
läm-Juppé beskriverdet cirkelresonemang ävenoch EMU. Intressanthör VEU är att som

för EMUför försvar ochfler cirklar,utveckling medmöjlighet för o s vannanenenennar
mål-följdenkonvergenskriterier blirnaturlig följd olikadetta attoch äräven avenom

sammansättning käman.någottill lösaremöjlighetsättningen lämnar aven



29

Kopplingen till Tyskland till Storbritannienäven Juppé nödvändig för attmen ser som
undvika fransk marginalisering i och med utvidgningarna. Cirkelresonemanget skallen
bidra till reducera risken unionen dras och Man vill skapaatt österut.att norrut ett system

bådebalans regionalt och institutionellt ocksåoch inte Juppé skapapoängterarsom ger som
franskaDet trecirkelresonemanget liknar i stycken det tyska, isuperstat.en stora men en

tappning där alla skillnader och olika differentiering förs in i störretyperannan ettav
Ävenmed struktur och med målsättning.tydlig förslagetresonemang en gemensam en om

inte såteknisk tydligt finns förskjutningär lojalitet och Europatanken viljamot samten en
hela den framtida Europautvecklingen.att ta ett stort grepp om

I debattartikel den förre franska presidenten Valery Giscard dEstaing denen av om
framtida europeiska arkitekturen läggs tyngdpunkten genomförandet EMU. dEstaingav

EMU basen i den käman. Han skissar med Storeuropa ochettser som systernnya
Kärneuropa, där Storeuropa blir Europas förenta kämfrågoroch där alla beslutasett stater
på kämnivå. Hans förslag skiljer sig flera frånpunkter cirkelresonemanget. Bland annat

tvåhan klart definierade hastigheter och han lägger hela tyngdpunkten EMU-ser
samarbetet och klar statusskillnad mellan kärnan och övriga Europa.en

Kanske tvåkan EMU-kärnor bildas, inom och utanför projektet, där denävenen en grupp
deltar har strukturen kärna med valutapolitik påbygger nationellasom av en en som

valutor.

Storbritanniens position påoch det fransk-tyska initiativetsvar
variabel geometri uteslutningstaktiksamt som

Den brittiska reaktionen har till del fungerat påstörsta det fransk-tyska initiativet.som svar
LeidenPremiärminister John Major framlade i sitt bekanta vidtal universitetet i den brit-

tiska positionen. fårI grunden tanken flexibel integration från hållunderstöd brittisktom
och Major framhöll bland det fullt naturligt vissaär länder integreras fortareannat att änatt
andra. Han framhöll härvid EMU exempel.som

Den brittiska kritiken riktas främst tanken Kärneuropa. flexibilitetDenmot om som
förordas från brittiskt håll allmän ochär grundtanken fåalla medlemsstater skallär attmer

med och alla skall kunna nej. Allasäga skall godta utvecklingenatt ochvara staterna vara
jämlika. Major Storbritannien del Europas kärna. Britterna vill inte hurser som en av se
balansen och initiativen i europeisk politik ytterligare glider Tyskland och Frankrikemot
och i linje med detta avstånd frånde alla tankar permanentade konstellationertar ärsom

frågadesamma fråga.i efter tvåIdén med eller flera frånhuvudhastigheter kritiseras brit-
håll.tiskt Man föredrar flexibiliteten i huvudsak möjligheten nej.att utgörs sägaattav

Flexibiliteten går med andra ord endast d nej. det fransk-tyska för-väg, Isägeren V s man
slaget går flexibiliteten tvåi riktningar, kan nej för ingå i kärnan krävssäga att attman men

godtar paket projekt. Envägsresonemanget hänger ihop med den brittiska oviljanettman av
till fasta konstellationer och med rädsla för hamna utanför utvecklingen. brittiskaDenatten

7Tal i Leiden,7 september1994
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ekvationen, där både ingåvill centralt i Europas beslutsfattande och samtidigt till-man
fredsställa opinionen behållaoch tonvikten nationalstaten, svårlöst. Balansen mellanär

central och britternaär rädda för förskjutningstater är kärna där de kanskemoten en
kommer ingå.att

brittiskaDet förslaget flexibilitetmed fasta grupperingar har givit upphov till åutanmen
carte-debatten. I där kan välja nej till förslag ändåett system säga krävaattman attmen

del beslutsprocessen kommer i slutänden få eller mindre avara en av att ettman mer av
Britterna framhåller unionens beslutcarte-system. skall fattas Detta innebäratt gemensamt.

i praktiken det minst integrationsvänliga landet kan bestämmaatt takten, det visarmen
också problem med beslutsfattande beslutsnivåochett i det brittiska fallet blir extrasom
tydligt. När besluten Europas framtidsfrågor dåoch speciellt GUSP-området kommerom

utformas det viktär för Storbritannienatt största beslutsfattarna. Menattav vara en av om
besluten i realiteten åtminstonekommer delvis kunna utformas mindreatt kämtruppav en

Storbritanniens medverkan, kommer detta givetvisutan betraktas hotatt ett motsom
landets nuvarande position. Att undvika alltför fasta grupperingar kommer därmed liggaatt
i landets intresse. flexibilitetEn fasta konstellationer möjligheter tillutan störreger egna
kombinationer och därmed beslutsfattande ä Frågan skallett denärcarte. om man se
brittiska reaktionen förespråkande ä eller frågadetett ett carte-system ärsom mestav om

reaktion och rädsla för hamna utanför beslutsprocessen åtminstoneellerom atten en utan-
för den plattform implementera besluten starkt påverkaskulle kommaattsom genom att
dem.

Även den brittiske utrikesministern Douglas Hurd har framfört kärnut-argument mot en
veckling, samtidigt han deklarerat samarbete inom andra och tredje pelaren heltattsom

basislsskall ske mellanstatlig med flexibilitet Schengentyp, där ansluter sigen av man
efter vilja förmåga.och försvars-Det och säkerhetspolitiska samarbetet grunden iutgör
Storbritanniens argumentation fasta konstellationer. Som John Major deklarerade imot nya
Leiden-talet Storbritannienutgör redan del kärnan områdedetta måsteoch landeten av

kärna.ingå i sådan Major har vidare östutvidgningen och säkerhetspolitikenen sagt att
kräver variabel geometri.

Grunden i det brittiska nationalstaten och dessär position, ingen skallresonemanget
tvingas in i samarbete. Mellanstatligheten och kopplingenett till NATO Storbritan-gör att
nien ställer sig avvisande till VEU till delgörs EU. Man förordar starkt säker-att etten av

nationalstatsbasiszohetspolitiskt och Utrikespolitiskt samarbete, har ingenEU rollmen
spela inom försvarspolitiken, britterna framhålleratt till del bygger säker-storsom

hetsgarantier inom VEU och SåNATO. länge länderna inom EU har olika säkerhetsstatus
bör EU enligt brittiskt inte försvarspolitiskt.synsätt GUSP-samarbeteDetengageras som

förordar enbart säkerhetspolitisktär och skall grundas mellanstatlighet. tvåManman ser
säkerhetspolitiska sfärer inom EU. En där alla har och därstatussamma en man genom
VEU, bygger ömsesidiga säkerhetsgarantier, har säkerhetsstatus. Stor-som en annan

12dec. 1995, StorbritanniensNote positionInternetadress I4se noton se
Premiärminister JohnMajorstal i Leiden,avsnittet Secondandthird pillarsom
3"MalcomRifkind i DN den29 1996mars
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britannien utvecklinggärna VEU, detta skall ske utanförser EU ochen av men genom
NATO. Man visar missnöje med union där nationalstaternasett roll minskar och denen na-
tionella politiska identiteten suddas ut.

Britterna vidhåller sina krav i den nyligen framlagda regeringsrapporten "A partnership
of nations. Där framhålls vikten behålla enhällighetskravet GUSP-frågor.iatt Manav

EU-utspel måste godkännas enhälligtatt för kunna behållamenar sin tyngd interna-att
tionellt. Man bör dock regeringsskifte i Storbritanniennotera kanatt ett vissa skillnader ige
den brittiska positionen. Möjligheten finns labourregering godtar viss vidgadatt över-en
statlighet. Labourpartiet har dock sig stödja den nuvarande linjen det gällersagt inär veto
GUSP-frågor.

I vilken mån påverkar risken för uteslutning vilja med Om EU-staternas att vara
utvecklingen får formen tvåhastighetslösning och tillåtasför delta i den högreav en attman
hastigheten, d kärnan, tvingas godta paketlösning kan fådetta till följdV s godtaren att man
hela paketet hellre än risken för mycketatt kontrolltar att utvecklingen.tappa över Enman
liknande uteslutningstaktik användes de Gaullenär 1960-talet förhalade Storbritanniens
inträde i gemenskapen. Uteslutningstaktiken fungerar givetvis också den andra dvägen, sv

riskerar uteslutas kärnan ifallatt inteatt uppfyller kravenman eller inte vill följaur man
kärnans utveckling. Här kan konflikt uppstå mellan kärnans kärna Frankrike och Tysk-en
land och övriga kämländer. Major underströk i Leidentalet vikten balans bland annatav
mellan småoch länder och mellan kärnansstora kärna och resterande delar unionen.av
Han framhöll risken finns småatt betydelse förhållandeiatt tillstater Frankriketappar och
Tyskland. Det kan föreligga fara för de länder inte följer deatt drivandeen staternassom
linje kastas Denna draglokseffekt, där viljan följaut. med främst risken inteatt utgörs attav
få följa fåmed, kan effekter för bland Storbritanniens agerande i slutänden.annat

Analys de beskrivna ländernas ståndpunkterav

Rapporten skall försök till analys de ländernasett behandladenu tre storaav nu
ståndpunkter. Av särskilt intresse sökaär skillnader och minstaatt inämnaregemensamma
de officiella franska, tyska och brittiska ståndpunkterna. Avsnittet inleds med en genom-
gång de huvudsakliga skillnaderna.av

Den centrala skillnad visar sig densammaär mellan å ochsom carte-systemetsom
variabel geometri, nämligen målsättningen. Huruvida målsättningen måste vara gemensam
eller inte grundskillnadenär mellan Storbritannien å sidan och Frankrike-Tyskland åena
andra sidan. Tanken kärna förtrupp faller, inte de övriga åtminstoneharen som om en
framtida förhoppning kunna följa efter. Givetvis kanatt kärnan ändå bildas, tankenmen

kärnan skall fungera föregångareatt Tvåhastighetstankencentral.är mål-fallersom en om
sättningen faller och den kärna såi fall bildas blir union inom unionen med klartsom en en
definierad statusskillnad de övriga. En permanentadgentemot statusskillnad uppstår, där
konsensus påsöks två plan, antingen inom EU helhet eller inom kärnan.som

Djupt förknippad fråganmed målsättning frågan enhällighet.är Grunden i detom om
fransk-tyska långsammastedetär och minst integrationsvänligaresonemanget att landet
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inte skall kunna de övriga. Storbritanniens fråganposition i enhällighet alltidstoppa är att
måste uppnås inom unionen helhet. Genom möjligheten beslut inomävenatt stoppasom
kärnan såkärnan i fall sin reella eftersombetydelse, icke kämmedlemmartappar även
måste sanktionera målsättning.kärnans Möjligheten finns dock givetvis medlems-att
länderna inte tillåterd de resterande fortsättaatt att trots attenas om enas, v s man man
själv ställer sig utanför.

Redan i början har påpekatsdet regeringskonferensens nåmöjligheterrapporten att attav
konsensus kommer för framtidens variablasätta geometri. Med dettaatt ramarna menas
bland möjligheterna till återståruppgörelser inom EU för ländernaannat att töms ut,om
inom den tänkta kärnan vidare utanför EU, d med olika uppgörelseratt gemensamt sv

Schengen-typ. Möjligheten för påverkaländer vill med och Europas fram-av som vara
tidsfrågor inte vill del bestårkärna till del försvarssamarbetestormen vara en av en som av
minskar. Den franska positionen, där frånenhällighet samtliga medlemmar inte krävs men
där flexibiliteten övergångslösning, kräver dock motsättningaratt trotsman ser som en man
i initialskedet behåller karaktären flerhastighetslösning mål.medav en gemensamma

Enhällighetsproblematiken starkt förknippad målsättningenmedär och länken dem
emellan beslutsnivån. Ifall kärnan behöverär söka sig enighet denmed övrigavare un-
ionen eller målsättningha kommer beslutsnivånden viktiga det gällernären gemensam
EU:s framtidsfrågor ligga enbart hos kärnan. Med enhällighetskrav kommeratt ett
möjligheten till kontroll finnas kvar hos samtliga målsättningmedlemmar. Om kärnansatt

frånradikalt skiljer sig den övriga unionens, kommer besluten fattas kärnländerna,att av
eftersom konsensus uppnås.inte behöver

frågaYtterligare bör kopplas målsättningsproblematikentill diskussionenären som om
flexibilitet tidsbegränsat undantagsfenomen. målsättningMed differentierad skapasettsom

skillnader, framförallt Frankrike driver tanken variabelpennanenta nämntmen som om
geometri tidsbegränsat undantagsfenomen. Detta kräver givetvisett attsom resonemang
målsättningen och måstebesluten gäller kärnanär fattasatt gemensamtgemensam som av
unionen helhet. Den tyska linjen, där enighet inte krav och heller tidsbegrän-är ettsom
sade flexibla målet,lösningar borde bygga mål åt-uppfattningär atten gemensamma
minstone under den tiden frågoroch i vissa uppnå.närmaste omöjligt Tanken medär att
kärnan dock den skall fungeraär lok i den utvecklingen. börDettaatt ettsom gemensamma

långsiktigt mål.ettses som
det förraI avsnittet beskrevs den brittiska oviljan fasta konstellationer. Kämbegrep-mot
förutsätter tvåsplittring i minst kvalitativt skilda delar. Insynen och möjlighetenpet atten

påverka kärnan, d risken för beslutsnivån höjs och bara omfattar mindreattsv en grupp
länder, föranledde den brittiska skepsisen kärnidén. Gemensamma beslut och störremot
möjligheter nej de brittiska lösningen. fasta konstellationemasäga är De riskeraratt att ge

permanentad statusskillnad kan påmedföra krav paketlösningar, dett taren som manv s
allt eller inget. Detta förutsätter dock kärnan utvecklas vidare och inrymmerattresonemang
fler fält vad idag aktuellt förstaän med i hand säkerhets- och försvarspolitisktärsom
samarbete och valutaunionens tredje fas.
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Den variabla geometrins grundläggande tvåfunktion har sidor, antingen ett system som
lämnar för nationalstatenstörre möjligheten avstå från samarbete ellerutrymme attgenom

har målgrundläggande höja samarbetets kvalitet deett system och stärkaattsom som ge-
brittiskamöjligheter. Den flexibilitet, utgår från mel-mensamma organens synen som

lanstatlighet, flexibiliteten fundamentalt utgångspunktskild jämfört med den fransk-ger en
Såtyska särskilt fallet med tanke målär flexibilitetens för britterna ärattsynen. att

stärka nationalstatens position EU, och därmed det mellanstatliga samarbetet.gentemot
åberopasFlexibiliteten både från federalister från förespråkareoch för mellanstatligtett

Ävensamarbete. här ligger målsättningenvattendelaren vid med flexibiliteten; gemensam
målsättning fåsikt kan federalaökade inslag målsättningeller medlemsstatsinriktadsom

lägger vikt vid nationalstaten och mellanstatlighet.störresom
bådaMed utvecklingslinjerna föreligger risken konsensuskravet minskar. flexi-Omatt

biliteten sikt lämnar möjligheter för flexibla såsomstörre nationella speciallösningar
förordas från håll,brittiskt kan följden bli flexibiliteten används förutvägatt attsom en
undgå uppslitande mångaEU-debatt inom EU-fråganEuropas splittrade partier. Ien av
frågor där tidigare sökt konsensus kan med flexibiliteten verktyg undvikaman man som

Likasådebatt. finns risken kärnutveckling leder till den del driver unionenatt atten som
framåt, d kärnan, nöjer sig med söka konsensus inom dåkärnan. Detta kan leda tillattv s

ytterligare polarisering unionen mellan kärna och icke kärna. Den blir lätten av senare en
periferi.

framgåttSom finns det klara, reella skillnader mellan de olika flexibel integra-typer av
tion presenterades och definierades Den och grundläggande skillnaden lig-storasom ovan.

framgått målsättningen.i Den avhängig flexibilitetens utgångspunktär och di-ger som av
rekt kopplad till de andra huvudskillnader dåbehandlats frågornaoch främstsom om
enighet, tidsbegränsning och fasta konstellationer Kärneuropa.

Även EU-organen själva har kommit med differentierad integration. Härrapporter om
märks främst kommissionen och reflektionsgruppen inför regeringskon-rapporter av av
ferensen. Den kvalificerade nationella Rap-sammansatt representanter.senare var av

för fram vissa tydliga begränsningar bör gälla användningen flexibilitet.porterna som av
Hit hör främst alla a carte-lösningar avfärdas och differentiering bara skallatt typer attav
tillåtas den medstämmer EU:s syften. understrykeröverens Man den inreom att

måstemarknaden vidmakthållas. Den inre marknaden grunden i gemenskapenutgör men
detta kan beskrivs nedan iäven avsnittet föremålöstutvidgningen bli för debatt.som om

Ytterligare grundprincip den inre kärnanär alltid skall för allaatt öppenen vara
medlemsländer ingåhar möjligheten i kärnan. Man kan tänka sig förstatt tresom grupper;
de vill ingåoch kan i kärnan, sedan de ingåkan inte vill och slutligen desom som men som
vill inte Frågankan. hur tvåmycket de påverkakommerär kunnamen attsenare grupperna

åsiktkärnan. En framförs bygger ingårendast de i kärnan skall deattsom som vara som
slutgiltigt fattar besluten, d skall i fördraget införa differentierad Dettarösträtt.v s man en
kan redan beskrivits i vissa svårförenligtlägen med kravet tidsbegränsning.som vara

l Reflektionsgruppens sid6-9 kommissionensrapport, rapport

16-07714
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Detta gäller speciellt i läge olika huvudlinjer för EU:s utveckling föreligger,när iett t ex
frågan mellanstatlighet eller överstatlighet.om

frågaEn starkt förknippad med vad berörts finansieringen. Skallär statsom nu en som
inte deltar i ändåprojekt tvingas finansiera detta EU:s budget Iett ettgenom gemensamma
läge där den EU-utvecklingen någonoklar, d målsättningärgemensamma v s gemensam

finns,inte kan såEU i fall fortsätta ha enbart budget Svaret ligger troli-att en gemensam
i hur enig blir EU-utvecklingen helhet; den budgetengen pass man om som gemensamma

någorlundakräver linje.en gemensam
Ytterligare frågaviktig hur EU i framtid med differentieradär integration skallen en

kunna tredje Blir det EU handelsuniongemensamt mot part. ettagera en som agerar som
och EU forsvarsunion går dåHur det med olikaett inomannat EU;som agerar systemsom
kan ha olika konkurrerande syften inom vidEU uppdelning i olika kämgrupperman en
Återigen ligger i den framtidsutvecklingen. Ett med differen-svaret systemgemensamma
tierad integration kräver någon åtminstonekonsensus finns långsiktigadeatt typ av om
målen. Den basen vilka risker unionen för.avgör Som tidigareutsättergemensamma man
beskrivits kan vissa länder med flexibla lösningar medel slippa fatta beslut i känsligasom
framtidsfrågor och det ligger risk i vissa länder nöjer sig med den ba-atten gemensamma

för slippa känsliga beslut.attsen
Balansen mellan den basen och kärna söker bredast möjliga kon-gemensamma en som

kommer huruvida de flexibla lösningarnaavgöra kan tidsbegränsade ellerattsensus vara
inte

Flexibel integration och den variabla geometrins användning
vid utvidgning EUen av

En utvidgning kommer radikalt förändraösterut EU:s nuvarande struktur.stor Enatt stor
del debatten differentierad integration utgåroch variabel geometri från detta problemav om

huvuduppgiften för EU.som
En union ökar till ungefär dubbelt nuvarande storlek vad gäller antaletsom

medlemsländer och med kraftigt ökade inre skillnader i ekonomisk utveckling kommerm m
uppenbarligen inte kunna fungera dagens EU. Hur skall eventuellatt sättsamma som en
differentiering organiseras Kommer flexibilitet användas vid östut-typ attsamma av en
vidgning eller finns det olika flexibilitet, d kommer särskilda,typer typerav v s nya av
flexibilitet användas enkom för östutvidgningenatt

Stegvis inträde i unionen där olika övergångslösningarär sättett typerman genom av
skapar längre anpassningstid för Långakandidatländerna. övergångstider tillämpades viden
Spaniens och Portugals inträde i alltsåEU och Långabeprövad metod. övergångs-är en

fårlösningar till effekt skapar olika integrationssteg och skräddarsyr fördessa varjeatt man
enskilt land. diskussionenI förekommer gårförslag långa övergång-mycketut attsom
slösningar kan komma användas. långa,Ett med mycket i praktiken obegränsadeatt system
övergångstider riskerar dock skapa med delmedlemskap. så fallDetta väcker iatt ett system
frågor ingåvad bör sådanti delmedlemskap. Vilka utgådelar skall skallochettom som
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delmedlemskap CÖEtyp tillämpas församma samtligaav central- och östeuropeiska-länder söker medlemskap.som
En viktig utgångspunkt CÖE-ländemaär prioriteringarna föratt skiljer sig väsentligt

vid jämförelse med den förra Österrike.utvidgningen Sverige, CÖE-en Finland och För
länderna har medlemskap i EU:s andra och tredje pelare högre prioritet medlem-snarast än
skap i den första pelaren. CÖE-ländemaAnslutningsproblemen för gäller snarare an-

marknadenpassningsproblem till den inre anslutningän till EU:s tvåövriga pelare. Här
återfinns huvudproblem med påett tanke tillämpningen variabel geometri unionenav

helhet. Grundtanken med variabel geometrisom är skall ha bred,att ochman en gemensam
allmän bas under inga omständigheter förhandlingsbar.som är Grunden i den gemensamma
basen ligger i första pelaren, d den inre marknaden fråganoch blir dåv s typom samma av
variabel geometri kan tillämpas inom den CÖE-nuvarande unionen och förhållandei till

Ärländema. det möjligt tillämpa variabelatt geometri med bas, d hamen en annan v s an-
dra områden den inreän marknaden grund Kan variabelsom geometritypsamma av
komma tillämpas prioriteringarnaatt skiljer åt,sig dom anpassningenär till den inrev s
marknaden förhandlingsbar

En lösning lanserats är k rabattanslutning, dsom delmedlemskap.en s typ Härv s en av
genomförs långsam CÖE-ländemaövergångsprocess dären väntar med övertagandet detav

regelverket lacquisgemensamma communautaire i utbyte heller del demen ta av
fyra frihetema. Med detta genomförssystem omprioritering där den andra och tredjeen
pelaren kommer först. Någon variabel geometri,typ d basav givetvisärv s en gemensam
nödvändigt för undvika äatt carte-situation, frågan kvarståren men typom samma av
variabel geometri kan användas inom nuvarande EU CÖE-och vid anslutningen avrabattsystem23länderna. Ett där endast associeradär till första pelarenman fullvärdigmen
medlem i tvåde andra, skulle väcka komplicerade Ävenproblem beslutsnivåom m m. en-
hällighetsproblemet måste lösas eftersom andra och tredje pelarens beslut fattas genom en-
hällighet. Detta aktualiserar också småstatsproblemet, fleranär mycket små länder t ex
Malta och Cypern vill ansluta sig och därmed i det nuvarande skullesystemet vetorätt

mycket litet befolkningsunderlag.trots ett
Ett CÖE-ländemaEES-avtal förnytt kananpassat första precisett förstegvara som

EFTA-ländema detta kanske troligtär med tankemen de två olika ut-gruppernas
gångspunkt och prioritering. När det för EFTA -länderna gällde få såmedatt vara myc-
ket möjligt den inre marknadensom behöva deltagaav utan fulltatt i beslutsfattandetut

CÖE-ländemainom unionen gäller för det förhållandet.motsatta
Vilka grundtyper finns inom den variabla geometrin för användning vid östut-en

vidgning Den första huvudskillnaden hänger fråganmed differentieringensamman om
baseras olika övergångsperioder CÖE-länderför olika eller differentierat medlemsin-
nehåll för varje enskild rabattmedlemskapssystem.stat ett Detta kommergenom då anting-

ske övergångstider,att den differentieringssystem CÖE-ländema,genom ett enkom förv s

NinnaRösiö,sid32
2 sou 1996:15,sid 127
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ingå differentieringssystemvariabel geometri kan i allmänteller typ ettgenom en av som
för unionen helhet.som

CÖE-länderna också fråganavhängig hur flexibilitetenFlexibiliteten för självfalletär av
eftersom ökad flexibilitet kananvändas de nuvarande medlemmarna,kommer att enav

frågor unionen helhet.medföra och aktualiseras inomkomma störreatt att somnya
CÖE-länderna eftertraktansvän. Det säker-GUSP-samarbetet detFör är mestsom anses

därigenom tilltydlig koppling till VEU ochhets- och försvarspolitiska samarbetet har en
VEU-utvidgningdärför troligen innebäraNATO. EU-utvidgning kommerEn ävenatt en

NATO-utvidgning.och därigenom även en
CÖE-länderna ochbakvägen in i NATO EU VEUMöjligheten för gör attatt ta genom

enbartdelvis utökat GUSP-samarbete, inte kanutvidgningen, den baseras ett ses somom
säker-fråga EU-utvidgning innebär därigenom Europasför EU:s medlemsländer. En atten

uppstå med säkerhetspolitisktförändras, problem kanhetsstmktur skulle kraftigt där ettnya
såvarit samstämmigavarit och VEU inte harisolerat Ryssland. Ett problem har EUatt som

kommande integration med EU:sbero VEU:s eventuellakrävs. Detta kan givetvis att
utgångspunkt därvarit oklar och under debatt. Man harandra pelare d GUSP ensv

något medför medlem-NATO:s medlemmar desamma,varken EU, VEU eller är att ettsom
organisation-medför medlemskap i de andraorganisationerna inte automatisktskap i en av

någon överordnadorganisationernaoch inte äratt en annan.erna av
finan-dock de finansiella problemen och denvid östutvidgningGrundproblemen ären

medföra problemde institutionellasieringschock detta kan komma att samt ensomsom
småstatsproblemet medför lös-Röstviktningen ochutvidgning medför inom EU. att nya

måste Frånmedför fram. denuvarande röstviktningningar den snedvridning storasom
framhållsFrånkrav. svensk sidaStorbritannien, omröstningsreglerländerna, är ettt ex nya

ministerrådet.behålla röstningsförfarande idagensdock vikten attav
måste har i yttrandenkontrolleras. Kommissionentill majoriteter kunnaMöjligheten nya

pelarnas struktur. Denförändringar i andra och tredjeutvidgning kräversagt att en
ocksåmåste elimin-medföradifferentiering kan kommakonkurenssnedvridning attsom en

efterfråga före eller inträdedifferentieringen skallviktigEn sättasär ett avomeras.
CEÖ-länder. variabla geometrinsstegvis där denDifferentieringen blir processen

alltsåkan ytterligareslutsteget. Eventuellttillämpning unionen helhet bestämmer ettsom
östutvidgningen.bli aktuellt i och medmed variabel geometrisystem

flexibel integrationvissa krav vad gällerlagt fram därKommissionen har rapport enen
ramverk inte ändras ochingår dagens institutionellabland kravetframförs. Här attannat

bevaras. går dåligt idén rabattmedlem-krav ihop medmarknaden Dessaden inreatt om
får full medlemsstatus.speciellt ifall rabattmedlemmarnaskap,

3 sid 123SOU 1996:15,
25 opinion,sid l8Commission
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Den svenska fråganpositionen i flexibel integrationom

Den svenska inställningen betraktar flexibel integration något eventuellt kansom som
framtiden.26komma bli nödvändigt i kravEtt flexibiliteten används inomatt är EU:satt

Östutvidgnin-lagverk. En a carte-lösning orimlig utveckling.gemensamma ses som en
framförs huvudskäl till flexibel integration kan komma bli nödvändig.ett attgen som att

Östutvidgningen så viktig den kan legitimera införande viss flexibilitet.attanses av
fråganl framhålls måste behållasvetorätten denna det GUSP-frågorgälleratt närom

i fortsättningenäven här kan detäven gäller östutvidgningennär tänka sigmen man en
frågan.diskussion i kan alltsåMan sigtänka viss uppluckring i den svenska inställnin-en

enhällighetskravet.till Den svenska inställningen sålundaverkar flexibel in-gen attvara
tegration kan komma dåbli nödvändig nödlösning motiveradatt östut-men som en av
vidgningen.

fråganDen för svenskt vidkommande dock GUSP-samarbetetsär karaktär ochstora
framtida utveckling. hårtHur GUSP-samarbetet knyts till nyckelfråga.VEU Sverigeär en
har godtagit hela lacquis communautaire, inbegripet vad innehållerMaastrichtfördraget om
målsättningen för GUSP. Sverige kan tänka sig utökat dåGUSP-samarbete gärnaett men

någonmed reservationsmöjlighet inbyggt i Ett försvarssamar-typ systemet.av gemensamt
bete däremot inte förenligt med den svenska alliansfrihetspolitiken och Sverigeanses

VEU.28kommer inte söka medlemskap iatt
Den säkerhetspolitiska gruppering anknyter frågantill medlemskap eller intesom om

medlemskap i VEU färdig kärngrupp område.detta Det säkerhetspolitiska ochger en
försvarspolitiska samarbetet har flera sidor, där Sverige områdenvissa kan tänka sig ett
långtgående samarbete, det gäller fredsbevarande På områdenär styrkor. dettat ex genom-
förde Sverige tillsammans med Finland nyligen fråganutspel i kopplingen mellanett om
VEU och EU. Enligt utspelet vill Sverige tillsammans med Finland befogenhetEU attge
besluta fredsbevarande insatser inom för VEU. visarHär Sverige viljaom attramen en vara
med utformaoch framtidens koppling mellan någotEU och VEU exakt förslagäven om
inte finns.

frågorI denna mycket omvärldens förtroendeavgörs och förtyp lands poli-av ettav syn
tik. En utveckling där GUSP-frågorsamarbetet i för svensk del utvecklas ökatmot ett

frågorsamarbete i vissa t försvarssamarbete inte andra kan skapa problem förex men
länder utanför påEU skilja vad svensk politikär och vad EU-politik.att Dettaärsom som
problem gäller allmänt vid utveckling variabel geometri. Kan kärna EU-ländermoten en av
utåt företrädasägas EU-linje Grunden i det försvarspolitiska samarbetet bygger säk-en
erhetsgarantier antingen VEU eller någotNATO, omöjliggör för Sverigegenom attsom
med nuvarande politik delta fullt realitetenI den svenska positionen hur viavgörsut. av
väljer ställa till de projekt där variabel geometri kan tänkas användas, främstatt östut-oss
vidgningen och GUSP-samarbetet.

2"Utrikesutskottetsbetänkandel995/96:UUl3, sid22
37DN, 13 1996mars
I" Utrikesutskottetsbetänkande1995/96:UUl3,sid97
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avslutande slutsatserochSammanfattning
flexibelpåverkarutgångspunkterolikamedlemsländernasvisar hurRapporten synen

variabelinförandeDiskussionengeometri.då variabeloch särskiltintegration geo-avom
den kanpolitik,europeiskmaktförskjutningen inomfunktionmetri kan menavses som en

möjligt.så långtinom EUmellanstatlighetenbevaraockså sätt att somettses som
första begreppet,begrepp. Detgrunduppdelning iprincipiellutgå frånkan treMan en

tiden ochdifferentiering iendastflexibiliteten utgörsdärFlerhastighetseuropa, somav en
flexibilitetså dagens ärutgångspunkten, d det ärnödlösning utgörkaraktärenhar v senav

flexibilitetformgeometri, denvariabel ärandra begreppet,fungera. Dettänkt somavatt
geometriVariabelintegration.flexibelutvecklingentroligastedenförefaller utgöra av

integrations-dekonstellationpaketlösning;någon mestgrundenibygger typ avenav
vilket iintet-resonemang,allt ellerkärngrupp byggerländerna bildas. Dennavänliga ett

praktiken kommakan iDettauteslutningssystem.inbyggtharinnebär denpraktiken ettatt
tysk-franska axeln.till denrelationStorbritanniensgällerspeciellt detbli intressant näratt

kom-principiellt inteåtminstonelösningä carte-Europa,tredje begreppet, ärDet somen
EU-projekti dedeltagande endast statbaserasbli aktuell. Detta som ensystemattmer

variabelmedlösningövergångsperioder ellerlångadockrealiteten kanlämpliga. Ifinner en
frågor upphov till äolikakärnkonstellationer i carte-flera olikageometri med engemen

situation.
geometri.variabelgenomgående debattenivetoproblematikentillKopplingen är om

välutveck-framtida,utformningenmedsärskiltkoppling hänger ettDenna meraavsamman
ikommermeningsskiljaktigheterdjupgåendehäreftersom detGUSP-samarbete, ärlat

EU-förankradförespråkare för tydligareförsvarsfrågan mellannå ikonsensusdagen. Att en
omöjligsannolikhetmed allförespråkare neutralaför ärmedförsvarsallians och stater en

i EU:spå VEUintegreraalla planeridagEnhällighetspricipenuppgift. att gemen-stoppar
vetomöjlighetemagårdär allaflera förslag,lanserasfördragssystem. Här attutsamma

sökasskall behövaendastuppnås konsensusantingenkanmåste Dettareduceras. attgenom
före-för dengår inomvidareEU-länderinre kärnaninom den gemensamt ramensomav

övergång tillellervariabel geometri,någon formflexibiliteten, dslagna engenomavv s
ländernastillhänsynutsträckningmajoritet ikvalificerad störrebaserade tarbeslut som

fram.alternativetförstaförs detförsvarspolitikengällerdetbefolkningsmängder. Närolika
emellertid ivisar sigintegrationflexibeltilli inställningenhuvudskiljelinjenverkligaDen
målsättningifallundantagentidsbegränsamålsättningen. kan inteMan gemensamen

demellanstatusskillnadertidsbegränsade undantag byggsSaknassaknas. permanenta upp
funktionfår då helt änFlexibilitetenmedlemsländernas EU-engagemang.olika annanen

drarländerkämgruppIdén medhittills.fungeratden harden nödlösning att avensomsom
målsättning saknas.integrationsutveckling fallerfram gemensamom engemensamen

IGC-96 sättakonsensusgradenföregående attkommerbeskrivits i detSom ra-av
integration skallflexibelinställningensvenskageometrin. Denvariabla attför denmarna

kräverregelverk,nuvarande attför EU:senbart inomanvändas mangemensammaramen
resultatetnöjda medinteländerde äreftersomgrad konsensus,når relativt hög somaven
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har möjlighet gå vidare någonmed fonn Schengen-lösning.att För varkenav en grupp som
önskar ökad integration eller ökad användning flexibilitet innebär detta omöjlig situa-av en
tion. Det krävs balansgång där förespråkarna för ökad integration förespråkarnaoch fören
mellanstatlighet söker mötas.

De reella skillnader i flexibel integration och variabel geometri föreliggersynen som
mellan de olika medlemsländerna bottnar i de utgångspunktema.skilda Vissa gemensamma

finnsnämnare dock, främst uppfattningen den flexibla integrationen skall utifrånskeatt en
och oförhandlingsbar bas, grund förgemensam alla medlemsländer. Dettaen gemensam

kan dock behandlats i det föregående visa sig bli problem vid eventuellsom ett östut-en
vidgning. Den kärna bildas ocksåskall d samtligaöppen, medlemsländersom vara v s som
kan och vill skall kunna ansluta sig.

I anslutning till den skilda målsättning fråganligger beslutensynen gemensam om var
verkligen skall fattas. Skall det beslut inom hela EU eller skall detvara gemensamma vara

beslut endast inom kämgruppen Gemensamma beslutgemensamma kräver en gemensam
målsättning. Hit kopplas frågan finansiering.även Vissa länder har framfört åsiktenom att

endast skall finansiera den del EU där deltar, andra fortsattman fi-av man ser gemensam
Ävennansiering det rimligaste alternativet. fmansieringsfrågan har kopplingarsom till

frågan den målsättningen. Gemensam finansiering kan knappastom gemensamma vara
rimlig målsättning saknas.om en gemensam

Den svenska inställningen frågani variabel geometri har hittills varit avvaktande. Iom
realiteten kommer saken för svensk del sannolikt huravgöras ställer sig i deatt av man
frågor där variabel geometri kan tänkas komma användas. Slutligen: Den variablaatt geo-
metrin i förstaär hand konstruerad för möjlighet till fortsatt integration på vissaatt ge spe-
ciella områden. Den viktigaste dessa frågor denär säkerhets- och försvars-av gemensamma
politiken, östutvidgningen sådanäven fråga.ärmen en
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Abstract

A legal perspective the relations between of differentstateson

size in the European Union

The provisions of the treaties European Union and the Communities regulating theon on
relations between of different size be found in the chaptersstates the institutionstoare on
and in the articles decision-making. However, the of the EC, and certainon toas purpose a

of the EU well, transform the internationalextent relations of the memberto byas states
establishing quasi-federal order built the rule of law, the subject of this article inves-a on
tigated within the broader framework of the EU construction. In particular, analyzed
within the the role played by respectively public internationalcontext law and community
law in this construction.

The article by description of the legal implications of differentstarts models, likea
Europe â la Carte, Kemeuropa and the federal model, and continues by analysis ofan
the EU—construction. established that the cooperationpresent based public interna-on
tional law subordinated the quasi-federal EC claimed by Articlenot A and B,toas as
and continues by describing the confederal of the Union well the quasi-aspects as as
federal demonstrates how the intergovernmental character of the building,ones. toeven

of pillars and III, have ceded relations basedextent federal principles.some to on
The second of the article contains investigation of how thepart composition of thean

institutions and the rules decision-making reflect the balance of of the memberon power
The of the Ioannina observedstates. in thisnature well the roleagreement context as as

of the doctrine of vital interests of the finally observed how minority interestsstate.
be protected by Article lO0A4, granting of exceptions and by institutional solutionsmay

within multi-speed Kem—Europe.a or a
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Relationen småmellan
och i EUstora stater

HallströmPär

Inledning
En analys, huvudsakligen skall juridisk, relationen småmellan ochsom vara stora staterav
i EU, begränsas naturligen det fåtalbara finns regler och principeratt ett ärav som
tillämpliga förhållandet. De folkrättsliga reglerna, i huvudsak utgår från principensom

likställdhet, har begränsadsuverän tillämplighet i EU, och den EG-rätt berör justom som
denna specifika fråga återfinns huvudsakligen bland de regler berör institutionerna ochsom
beslutsfattandet. Skapandet månEG, och i viss avsågEU, dockäven upprättaav att en ny
rättsordning i federalistisk riktning omvandlade medlemsstaternas internationella rela-som
tioner. Detta har ocksåavgjort förhållandet mellan små och och denna analysstora stater,
ställer just denna i centrum.process

EU medel i den globala maktkampensom

Alla har möjlighet välja färg sin bil förutsatt de väljeratt svart: lär Henry Ford haatt
Om perspektiven tillräckligt begränsadesagt. är det moderna samhället valfrihetstorger

både för enskilda och Omsatt nutida förhållanden någotkanstater. tillspetsat sägas att
alla har möjlighet välja CD-spelare förutsatt den japansk, ochatt är alla artister i Sverigeatt
har möjlighet spela in CD förutsatt de detatt amerikansktgör bolag, allaatt etten att

fritt kan bestämma sin penningpolitikstater etc.
I allmänhet förklaras begränsningen handlingsutrymme följd in-av staternassom en av

terdependens, och denna uppfattas automatiskt uppkommen relaterad tillsom en process
global teknisk och ekonomisk utveckling. Vilken förklaring har det visat sigän attman ger
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inte småendast USA, kan bli föräven större, Soros valu-stater utan t.0.m. utsatta t.ex. en
taspekulationer.

För småanalysera förhållande irätt EU, och deras möjlighet utnyttja sinatt staters att
ställning i behålla beslutsförmåga,EU för krävs behålls.det globala perspektivet Ut-att att
gångspunkten bör helst "internationella relationers sociologi, bådemedtarvara en som
juridiska, Statsvetenskapliga, internationella relationer och Sociologiska faktorer. Morgen-
thaus klassiska uppdelning i makten politiskt beslutsfattande, ekonomisktöver beslutsfat-
tande och tanken kan lämpligen tillämpas.över Analysen inriktas internationella stmk-

där beslut fattas: bilaterala förhållandenoch multilaterala mellan särskilt mellanturer stater,
relationer i ochstörre mellan multinationella bådeföretag inomstörre industri-ochstater;

bankvärld och deras relationer med sina hemstater"; och förutsättningar för internationellt
opinionsbildande satellitsänd TV och data Internet.genom

Utrymmet för nationellt beslutsfattande såledeskan bådebestämt ekonomiska,anses av
opinionsmässiga och politiska faktorer. Som politisk faktor i strikt mening räknas agerande

offentligt påverka Såvälsamhället. de nationella samhällena det in-avsett attav organ som
ternationella påverkassamhället såväloffentliga juridiskt tvingande icke ju-av organs som

åtgärder.ridiskt tvingande Icke minst för dessa bestämmer och förutsättningarnaatt ramen
för andra aktörers handlande. Man kan varje regering rationellt föranta att stat attagerar
säkra sitt handlingsutrymme, så bådeoch den nationellt, regionaltgör och globalt.att

På grund kan internationell nivåstörre konstatera före-statersav resurser man
fintligheten viss hierarki mellan Beslut kan inte globalt och multilateraltstater.av en anses
giltiga folkrättsligt vissa medverkan, och uppgörelserstörre mellan dessautan staters—— -

bilateralt eller multilateralt bådestörre kan faktiskt och juridiskt bestämmastater ra-— -
för mindre agerande. Som etablerade fora för makters överläggningarstörrestatersmarna

kan säkerhetsråd,FN:s G7,nämnas: G20, Baselklubben och bilaterala blandade kommittéer
USA-Japan, USA-EU, EU-Japan, USA-Ryssland, EU-Ryssland, Tyskland-Frankrike,
Tyskland-Ryssland, infomellaoch Tyskland-Frankrike-Storbritannien, USA-Tyskland,t.ex.

överläggningarUSA-Storbritannien. mellan stormakterna inbördes kan juridisktavgöra
bindande beslut fattas i andra fas fora NATO eller Världsbanken.störreett t.ex.som en av
Betydelsen stormaktsöverläggningarna bevisades under Uruguayrundan WTO.t.ex.av om

För de EU-ländernastörre Tyskland, Storbritannien månoch Frankrike i mindre——
Italien såledesoch Spanien det inte alltid nåuppenbart de skulleär styrkastörstatt genom

via EU. främstaDen orsaken till samarbetet i EU och ambitionen enadeatt EU:sagera om
utåtuppträdande handelspolitikens, den allmänna utrikespolitikens, säkerhetspolitikens

tredjepelarfrågornasoch områden, dock uppfattningen samtligaär makt ochatt staters
handlingsutrymme därigenom skulle stärkas. För Tysklands del tillkommer dessutom det
faktum det avståvill beslutandemakt till institutionerEU:s eller till NATO:s för inteatt att
anklagas för stormaktsambitioner, vilket har varit följden beslut detautonomaav

området, ochmonetära skulle bli fallet bilaterala säkerhetsarrangemangt.ex.som genom
med Ryssland eller försvarsuppgörelser med Polen.

För de mindre i Europa, inte tillhör den exklusiva globala klubben ochstaterna som som
dessutom har förhandlingsläge förhållandeti med de europeiska länderna,ett störresvagt
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står beroendeförhål-vilka deras viktigaste handelspartner och i säkerhetspolitisktdeär som
lande till, kan medlemskap i Europeiska unionens institutioner det bästa sättet attanses vara

sådantdelta i europeiskt och globalt beslutsfattande deras beslutsutrymme.avgörsom egna
Detta uppenbart EG bestod medlemsländer, grund EUnär ävenattvar av sex men av
med tolv eller femton medlemmar i praktiken bestämmer för nationellt beslutsfat-ramarna
tande mellan Atlanten och Bug gäller detta medlemsstats mindre.än, röst vägertrots att var

Enligt har beslutsfattande redan med utvidgningen tillEU:s 15utsago tyngts
medlemsländer, och med utvidgning kommer kraven effektivitet, demokrati, soli-nästa
daritet och tillfredsställande avvägning mellan och mindre ställning krävastörre staters att
vissa består bådeinstitutionella förändringar. Utmaningen i inte de mindregöraatt staternas
betydelse illusorisk de Tyskland, Frankrike, Storbritannien,störreatt staternagenom
Italien, Spanien och Polen utvecklar direktorat, och i inte bilda Kärneuropa förett att ett

ocksåde ekonomiskt starkare och mindre bestämmer reglerna förstörrestaterna som om
utanförstående stater.

på då bådeLösningen skall hittas i situation och tidpunkt EG:s skall be-acquisen en
Ekonomiska och unionen och den utrikes- och säkerhets-monetäravaras, gemensamma

politiken GUSP skall kunna förverkligas, vilket medför centralisering besluten, och EUav
småskall utvidgas till medlemsländer med möjligheter leva till EG:s förpliktelseratt upp

viljamed delta i beslutsfattandet.attmen
tillämpningsområde beståLösningen inom EG:s tycks i medbeslutsordningen utvid-att

till fler fall, vilket säkrar Parlamentets medverkan och reducerar det demokratiskagas un-
rådetderskottet, samtidigt med dubbla majoriteter införs i och, bene,ett system notasom

tillåtsför nationella särlösningar minimiregler 100 A4större t.ex.ett utrymme genom
och tillämpning subsidiaritetsprincipen.av

På GUSP-området åtgärder,tycks det oundvikligt kanjoint actions,att gemensamma
fårbeslutas och implementeras begränsat antal och övriga förpliktelseett stater att attav en

inte hindra dessa samtidigt de förblir juridiskt och finansiellt oförpliktade.som
På områdeden tredje pelarens bestå från-tycks den svagheten i EG-domstolensstörsta

varo.

Modeller för samarbete

Den nuvarande komplexa EU-modellen för samarbete, där union folk och stateren av av
konstitutionell karaktär, EG, institutioner och deltagandemer genom gemensamma samma

medlemmar, sammanlever med union enbart folkrättsligt samarbete mindrestater:en av av
sammanhållen karaktär i andra pelaren GUSP och tredje pelaren och inrikesrätts- samar-
bete, kan med mindre bestå ocksåretuscheringar efter IGC-96.antas

dock realistisktDet denna grundmodell under förhandlingarna utvecklasär att attanta
modesta former någonEurope a plusieurs vitesses multi-speed eller variantmot av av

Kerneuropa.
folkrättsligEn modell för hela EU-samarbetet, inklusive EG, eller konsekventrent en

Europe å Carte, tycks dock mindre realistiskt resultat förhandlingarna.ettsom av
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EG. Tanken med dessa harreformermodeller harfederalaDe avsettpresenterats avsom
riktningutvecklingen i federalsåsom skullesamarbetets kärna,dock varit EG, avgöraatt

sådan nationell suveränitetinverkar i gradEG redanförenta stater,Europas attsamt att
små ochrelationen mellanfederal modell. En analyseffektivitet kräverdemokrati och aven

utvecklingsmodellernaltillbör lämpligen relaterasmedlemsstaterstora

l á la CarteEurope
väljavilken medlemsstaterna kanintegration enligtmodell för differentieradDetta är en
EG-Visst samarbete kanfrån skulle vilja samarbetavilken politik de varasom en menu
syf-iaktta minimalt antalsig endast tillfolkrättsligt. De binderrättsligt och att ettannat

intehuvudsakliga samarbetettemål. Carte behöver det"Europe å laI ett extremt ensmer
Europarådet,några och andra EFTA.kan prioritera dettaEG/EU,knutet till utan statervara

organisationerutomeuropeiskasamarbete ellerorganisationer för europeisktandra t.o.m.
småtillfredställaCarte" tycksOECD. Europe åOSSE, WTO eller EttNATO, mestsom

utrikespolitiska ambitioner.Schweizharstater som

konfederal modellMellanstatlig eller2
bibehålls beslutaroch desuveränitetsig medlemsstaternasDenna grundar att attatt

områden. harI dettavissa väldefinieradesuveränitet inomdenna systemutöva gemensamt
demokratiska le-på de har denordet, grundnationella regeringarna alltid sistade attav

institu-parlament. Vad gäller EU:sdemokratiskt valdagitimitet endast kan förlänas avsom
framstår för EG ochrådet det högstabetyder detta Europeiska äventioner organetatt som

enhällighet. Parlamentetfattar besluten medinstans. Detdess främsta beslutandesom
till sekretariatKommissionen blirframstår för offentlig debatt ochforum ettett somsom

rådet.Ministerrådet Europeiska Dennaellerantingen fattasförbereder de beslut avavsom
och tredje pelare.Europarådet, politiska samarbete EU:sEU:smodell tillämpas vad gäller

organisationenssamarbete inomföreta allt ärEftersom förpliktelsen ut-att ramar svag
därtill Kerneuropaä Carte ellermodell lätt till Europevecklar sig denna ettettett

mellanstatli modelleni denintimt. Förhandlingar ärfärre antal samarbetarstater un-gamer
derkastade klassiska maktvillkor.

federal modell3 En rent
Schweiz Vad gällerTyskland,återfinns förbundsstater USA,modell hosDenna etc.som

federal regeringsådan Kommmissionen blevbetydainstitutioner skulleEU:s att varsenen
parlamentariskTillämpadesdirektvald.utsågs ellerpresident Europaparlamentet envarav

Rådet skulle förvandlas tillEuropaparlamentet.modell skulle hans regering tillsättas enav
direktvalt medborgarnaskulleParlamentetrepresentation för delstaterna.senat, vara aven

Å andra sidan skulleskulle deproportionell bas, vilket större staternastaterna.gynna
jämlik bas.irepresenteras senaten

l Constitutionof theInstitutionalAffairs theof Committeesecond theJfr. EuropeanParliament, report onon
1994,A3-0064/94Union,9 FebruaryEuropean
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4 federalEn modell grundad på regioner
Enligt denna modell demokratisk legitimitet bäst tillvaratas på den nivå liggeranses som

medborgarna. Regionennärmast skulle därför grundstenen i EU och detvara organ som
dem rådRegionernas skulle inräknas bland institutionerna.representerar Tillämpningen

subsidiaritetsprincipen skulle maximal makt fanns på nivå.denna Region-garantera attav
råd skulle ha talerätt inför Domstolen, kunde kontrollera subsidiaritetsprinci-ernas attsom

efterlevdes. rådRegionernas skulle bli den främsta beslutsinstansen i stället förpen
MinisterRådet, betydelse skulle minska. rådRegionernas skulle medbeslutandeutövavars
tillsammans med Parlamentet, MinisterRådetoch skulle förvandlas till Isnarast senat.en

Europa baserat denna modell skulle alla småstater,länder bliett den skulle intemen
fungera starkt europeiskt exekutiv.utan ett

5 En decentraliserad federal samarbetsmodell
Denna grundas dubbel demokratisk legitimitet: både medborgarna och staterna.

Enligt denna samarbetar medlemssstatema och Gemenskapen i beslutsfattandets faser,alla
verkställandet besluten lämnas till decentralisering. Medlemsstatemasstaternamen av

Rådets,representations, och Gemenskapens, Parlamentets, medbeslutandeprocedur omfat-
alla rättsakter: lagar, budget, utnämningar, avtal med tredjetar länder och konstitutionella

frågor. Rådets och Parlamentets jämlika frågor,alla ocksåde kan splittrasstatus avser men
på så Rådet får sista ordetsätt beträffande frågorvissa och Parlamentet beträffandeattupp

andra. Denna modell utgorde basen för EU-parlamentets förslag till konstitution för EU,
1994, eftersom det menade den bäst motsvarade kraven respekt för nationell identitet,att
effektiva beslut, öppenhet, demokrati och närhet till medborgarna.

6 plusieursEurope a vitesses multi-speed
Denna modell utesluter inte federal modell tillämpas, tillåterdenatt en mer men en mer

differentierad integration så måttoi begränsat förmågaantal med och viljaatt ett statermer
fårlängre det. Endast dessa bindsgöra fullt de gåendeatt längre förpliktel-stater ut av

syftemålen för samtligaär medlemsstater och eftersläntarnaävenserna, men gemensamma
komma ikapp så småningom, de har förmågaantas när det.göraatt

7 "Kerneuropa" eller Europa med variabel geometri
tillåtsEnligt denna den differentierade fåintegrationen karaktär.att permanenten mer

Detta leder till uppkomsten kärna EU-medlemsstater förplik-störreaccepterarav en av som
telser områden,inom vissa ocksåoch samarbetar mellan sig,närmare eventuellt inomsom

federal struktur fast troligare i mellanstatlig. denFör mindre tycks deten statenen som
fördelaktigt tillhöra kärnan denna omfattar främsta handels-att och politiskastatensom

Ett konsekvent Kerneuropa formpartner. är i "closedett permanent arrangemang av en
shop för namngivna medlemmar måsteoch lösas samarbetsarrangemang mellangenom

inom och utanför cirkeln.stater
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strukturnuvarandeEU:s

samarbetefolkrättsligtochEG-rättsligtFörhållandet mellan

2pelarnainomsamarbetefolkrättsligtklassisktsammanleverstrukturnuvarandeEU:sI
Ipelarekvasifederala inomfrågor med EG:s grun-och inrikesrättsligaGUSP och 3

kon-mellanstatligamed denSyftetfördrag.folkrättsligasamarbetetdock helavilarden
EuropeiskaFördragetreviderarfördragsåledes omIGC nyttferensen är ettatt anta som

för Eu-meningformellikonstitutionFråganMaastrichtfördraget. antaattunionen enom
institutionellaEuropaparlamentets ut-minstlevande, intehålls dockunionenropeiska av
egenskaper,konstitutionsuppvisade1984 menförslagpresenteradeskott. Det enett som

detframladeoch 1994unionen,Europeiskaför enfördragtillFörslagkalladesdock
Europaparlamentetskulleunioneneuropeiska antasför denKonstitution avsom

förän-strukturennuvarandeden utan attheltheller omstöpa96 inteIGCSyftet med är att
så det kananpassningarnödvändiga attföretasärskiltochnödvändigt,där det attdra är

medlemsländer.antaletavsevärd utökningöverleva aven
samarbetsformunionen,Europeiska utanschizofren.betecknatshar enstrukturEU:s som

både derådet, överbryggarEuropeiskakonferensledspersonlighetjuridisk av ensom
folkrätts-förpliktandefögadetochEKSG, EuratomEG,gemenskapernakvasifederala tre

i vissasamarbetetfolkrättsligatycks dettvå och Dessutompelareinomsamarbetetliga tre.
också juridiskpolitiski inte barakvasifederala utanEG:söverordnatsituationer kunna vara

politiskklar. Ifulltintepelarna ärdemellanrelationerna treberormening. Detta att
regelövrigtför ärrådet, där konsensusEuropeiska somöverenskommelsermening är av
fattadebeslutpelaren,förstaockså för denledande avdeltagarnas menföljd status,av

också folk-kansamarbetet,inrikes/rättsligaochpolitiska varaför detRådet, inom ramen
ak-kommandevilkainnehåller anvisningarsådant beslutochbindande, omrättsligt ettom

sådanEnöverordnat.beslutRådets folkrättsligatycks un-EG,företasbörtioner avsom
med Un-oförenligförvissotredjeeller ärandraunder denpelarenden förstaderordning av

politikövrigochkärnadessEG utgör voreuppfattningenochstruktur attionens
reel1t.3problemet ärbevisarpraxisC EU,och attA, BArtiklarnaflankerande men

inombåde beslutsformensåledesbörstrukturenställning ismåstatensanalysVid aven
förs-problemområdet ärtillämpas ochskallbeslutsordning enoch vilkenpelarevilken
frågaEnräkningen.med itredjepelarfrågaellerandra-till tastapelarfråga relaterad en

övergripandeberoendekankvasifederala EG ettinom den merskall avavgöras varasom
tredjeellerRådet andrainområdet ellerEuropeiskabeslutpolitiskt avgörs avavsom

förhand-dedär störrekonsensus,med staternasbeslutsprocessdiplomatiskipelaren en
folkrättsligavissamedföri folkrätt ävengrund attSamarbetetsgaranterad.lingsstyrka är

Resolutiondesstillpublicerades om2 ettEuropaparlamentet annexformelltinte somDenna menantogs av
C 61/1551994,1994,OJfebruari10Konstitution denUnionensEuropeiskaden av

andOJ3671994,LOJgoodsdualcontrol ofi Regulationand ECactionCommon export useGUSP: on
Financiallnte-Communitiesof theProtectionConventionforproposalsthepelaren:90; Tredje1995,L ona

2161994,COJsanctionsadministrativeRegulationECandrests onan
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regler har betydelse, i synnerhet vid fördragsrevision, tillämplighet ömsesidighetsprinci-av
suspension och tillämplighet principen vitala statsintressen.pen, av om

EG konstitution för kvasifederal union folkmellan ochsom en
den övemationella lösningen internationellstater -

maktkamp
Konstitutionens utveckling

Det kan konstateras syftet med skapa den första Gemenskapen, stålgemen-att Kol-ochatt
skapen EKSG, begränsa och kontrollera de politiska följderna stormaktenattvar attav
VästTyskland återvannoch dess industri sin ekonomiska styrka. Detta kunde inte i läng-
den uppnås enbart Tysklands suveränitet beskars. Syftet uppfylldes i ställetattgenom

de medverkande upprättade Gemenskapatt ömsesidig bas,staternagenom en
motsvarade folkrättens likställdhetsprincip, samtidigt samtliga dessa måni likastatersom
begränsade sin suveränitet till förmån för institutioner övemationell natur,gemensamma av

fick fatta beslut direkträtt förpliktade och rättigheter såvälatt tillsom som gav
medlemsstaterna sådana till myndigheter och enskilda.staternassom som

Beslutsfattarna i Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och
VästTyskland beredda federalistiskpröva modell för internationellt samarbete.attvar en
På just det begränsade stålonrrådetkol- och dessa kontinentaleuropeiska demokratiskavar

särskilt beredda begränsa sin suveränitet, och EKSG fortfarandestater denatt är över-mest
nationella Gemenskaperna. dennaI fattas besluten i huvudsak Kommissionen. Rådet,av av
bestående ländernas ministrar, har enligt huvudregeln endast till uppgift lämnaav att yt-
trande innan Kommissionen fattar sitt beslut. Vad gäller viktigare och oförutseddamer
frågor Rådetdet däremotär skall fatta besluten.som

Kommissionens, i EKSG ursprungligen benämnd Höga myndighetens, övemationella
karaktär tydlig. Det visserligenär är medlemsstaterna tillsätter Kommissionen,som men
den skall därefter oavhängig medlemsstaterna och förpliktad förverka helavara attav ge-
menskapens bästa. De betydelsestörre reflekteras tvåde har medlemmarstaternas attav

enhällighetfii Kommissionen, tillsättandet sker medlemsstaterna med Kom-var men av
missionen fattar beslut med majoritet sina medlemmar. RådetsDen inte underordnadärav
politiska kontroll kan politiska skäl endast avgåtvingas misstroendevo-utan attav genom

Gemenskapens parlament ursprungligentum EKSG:s parlamentariska församlingav av
Det övemationella draget hos EKSG:s parlamentariska församling inte särskilt ut-var

präglat, eftersom den bestod medlemmar utsedda de nationella parlamenten och denav av
inte deltog i belutsfattandet, grundandefördraget förutsåg den skulle väljasattmen genom
direkta val, och dess ställning därefter skulle förstärkas.att

Även hos den institution där företräds, Rådet, framträder viss övemationalitet.staterna en
eftersom RådetDetta enligt huvudregeln skall fatta beslut med majoritet, och dessa beslut

4Enligt detursprungligaEKSG-fördragetskullemedlemsstaterna åttaendast denio Kommissionsmed-utse av
lemmarna,ochdessaskulledärefterutväljadenniondemed majoritet fem åttarösteren av



50

majoritetsbeslutförhållandenfolkrättsliga ärbeslutet. ldebinder röstat motäven stater som
bundna. Beslutvill blidesådana binder barabeslutingalunda ovanligt, stater somsommen

Råd fram-EKSG:slmed majoritet.fattassådan dock oftastkanorganisationenberör som
för dennaavgörande ärbetydelse,förhållande till ettgradering ivissträder staternas menen

yttrandekrävdefördragetDock,alla närEKSG hade röst.ekonomiskt kriterium. l stater en
majoritet förutsattabsolut representerarmed staternaRådetfrån skulle detta att en avantas

stålproduktion.kol- ochsamladeGemenskapenssjättedel aven
fjärdedomstolupprättadesEKSGövernationaliteten hos ge-För ensomenatt garantera

åtgärderinstitutionernasfick kompetens prövamenskapsinstitution, varatt omsom ensam
domstolarlåta medlemsstaternas göravaritAlternativet hadekorrekta. enjuridiskt attsett
medlemsstaterna,underordnadblevEKSGblivitdå hade följdensådan prövning, attmen

giltighetochverkanmedföradomstolsbeslutskildaskulle deras att avoch dessutom snart
domstol-För görafrån tillskulle variera atträttsreglerGemenskapens stat annan.enen

opolitisktillgemenskapsrättenuppfylldemedlemsstaternasprövning rätt nor-enattav
tillförsäkradesDärigenom äventill detta. attensamkompetensdomstolenfickmalitet även

folk-ochrättsordningövernationellsärskildbehandladesgemenskapsrätten somsom en
ICJ,i Haagdomstol, deninternationellvanligföljdenblivitvilket hade somrätt, om en

fått jurisdiktion.hade
beslutsordning,ochinstitutionerövernationellaupprättademedlemsstaternaFörutom att

Gemen-ihade sittövernationell Den rätträttsordningEKSG:s natur. ursprungsomengavs
skulleoch denrättsordningar,i medlemsstaternaspå federaltintegreradesskapen sett egna

fall derasförekommandeidomstolar ochmyndigheter,derastillämpas en-direkt avav
skilda.

PlevenplanenÄven samarbete,europeisktövernationellttillinitiativ eu-om ennästa
kontrollerasyftade till1952,EFG,försvarsgemenskapen attEuropeiskaochropeisk armé

detmodell,tjänadeinstitutionellaEKSG:smaktpotential.Tysklands system mensom
dessdemonstreradeområdehögpolitiskt attinriktningsamarbetetsföreslagna ettmot

besluts-effektivtillNödvändighetendemokratin.imedförde bristerteknokratiska slagsida
ochbefogenheternödvändigamedutrustades attKommissionenförmåga dockkrävde att

Rådetförblev hosbeslutandemaktenslutligabeslut. OmviktigaRådet fördröjainte kunde
krigs-samordning ländernasnå ineffektivinteambitionerGemenskapens utöverkunde av

sågs imajoritet. Lösningenenhällighet ellermed attfattadesbeslutensigmakter vare——
och detökadesmaktParlamentetsbehölls samtidigtställningKommissionens starka som

legitimitet.5tillräckliggavs
dessareflekterade1953EPG,gemenskap,politiskEuropeiskFörslaget till

uteslötdock intestrukturfederalintroducerade dessutomöverväganden. Den rent somen
två kam-medparlamentskulleinstitutionerministerråd. EPG:sfolkrättsligt ettvara:ett mer

med valdahelhet ochi sinrepresenterade folket senatorersenatfolkvald ensomrar en-
medkommissionråd regering,verkställandeeuropeisktfrån varje medlemsstat, ansvarett

EKSG,skulle omfattaEPG:s kompetensministerråd domstol.ochinför parlamentet, ett en

$.56Norstedts,I987,5 union,ochpolitiskGemenskapEuropeiskHallström.Pär
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Europeiska försvarsgemenskapen, utrikespolitik och upprättande marknad.av en gemensam
Dessutom skulle den ha kompetens beträffande mänskliga rättigheter, där domstolen skulle
ha viktiga uppgifter. Tanken allt fler uppgifter skulle överföras till inomatt avgörasvar att
den federala strukturen, ministerrådet behöll viktiga uppgifter under övergångspe-men en
riod oviss längd. Det skulle då såbesluta förutsågs i EKSG- och EFG-fördragen,av avgöra
upprättandet den marknaden och samordna medlemsstaternas politik iav gemensamma
utrikesfrågor eller mandat till det verkställande rådet företa utrikespolitik.attge gemensam

Motiven till upprättandet Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, 1958 inteav var
enbart ekonomiska lika mycket fullfölja stävja densträvan europeiska interna-utan att att
tionella maktkampen samarbete i kvasifederal organisation byggd enligt EKSG:sgenom en
modell. I EKSG dock Höga myndigheten Kommissionen den centrala beslutande in-var
stitutionen, medan besluten i EEG skulle fattas Rådet, dominerade organisationen,av som
och dessutom, företrädas kommittéer, kunde delta i verkställandet sinaattsom genom av av
beslut. Det mellanstatliga draget framträdde enhällighetsregeln skulle tillämpasattgenom

fråga inte klart förutsedd fördragetisnart ex. Art.l0O och 235, eller förut-som en var
ingrepp istörre ekonomiska skattersatte t.ex. eller kulturella förhållandenett staternas

t.ex. yrkesutbildning.
Medlemsstaternas inflytande Kommissionen visadeöver sig dess medlemmarattgenom

inte utsåglängre fritt ytterligare medlem tjäna ordförande, fallet iatten som som var
EKSG, procedur, enhälligt beslut, gällde för tillsättandetutan samtliga medlem-samma av

I praktiken kom varje medlemsstat tillsätta sin eller sina medlemmar, och enbartmar. att
ordföranden tillsattes enhälligt medlemsstaterna, från sjuttiotalet församlade i Eu-av

rådetáropeiska Kommissionens roll sörja för hela gemenskapens bästa, och därmedatt
denäven eventuellt hamnade i minoritet vid majoritetsbeslut,stat säkrades dockom som en

den åtgärder,ställa proposition Rådetensamrättatt och kunde baraattgenom gavs om om
samtliga medlemsstater och det fattade beslutetöverens, med enhällighet, ändrin-göravar

i denna proposition.gar
Som följd beslut, skulle gälla i medlemsländerna, Rådetfattadesatt i enligten av som ——

fördragets regler dessutom oftast med majoritet nationella parlaments medverkan,utan——
fråganställdes demokratiskt underskott i EEG, och detta kunde kompenserasom om genom

EG-parlamentet deltog i beslutsfattandet. EEG-fördraget förutsågatt Parlamentet, iatt en
rad fall, rådfrågasskulle före beslut, frågan tycktes inte akut, Rådet,eftersommen genom

excessiv tillämpning den s.k. Luxemburgprincipen, regelmässigt fattade sina besluten av
med enhällighet. dåFörst medlemsstaterna överenskom effektivisera beslutsfattandetattom

iakta majoritetsregeln beslöt också återgåde till federalistiskatt modellgenom att en mer
förstärka det, sedan 1979 folkvalda, Parlamentets ställning.att Enhetsakten 1986genom

införde regel för Parlamentet några frågorivetorätt och samarbetsproceduren om en som
innebar Rådet endast med enhällighet kunde fatta beslut i ärendeatt Parlamentetett som
avvisat, något i praktiken verkade vetomakt. Maastrichtfördraget 1993 kom-som som en
pletterade denna med verklig federal medbeslutsprocedur, skall användas för raden som en

En medlemsstatsstörre vetomaktvisade dåsig Storbritannienhindradedenbelgiskepolitikern Dehaeneatt
efterträdadendynamiskaDelors
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och ParlamentetframstårRådetvilkenenligt senatmarknaden,inrefrågor den ensomom
Rådet Par-ochsamtidigt tillpropositionsinKommissionen lämnarförbundsdag:som en

rättsak-undertecknartalmanordförande ochochärendet,båda beslutar ilamentet, varssom
ten.

fråninte bortsesböregenskaper attkonstitionellaEG:sutvecklingenFör av
uppgift,viktigDomstolenEEG-fördragetupprättandetmedmedlemsstaterna engavav

domstolaroch derasmedlemsstaternasörja förprejudiciell talan gavnämligen attatt genom
kan inteArtikel 177taleformdennaGenomtillämpning.och en-tolkningEG-rätten rätt

förut-konstruktionsådan federalDomstolen. Entilldirekt rentin sak varskilda stämma en
medförtskulle ha1953, ochEPG,gemenskap attpolitiskEuropeiski fördragetsedd om

domstolshierarkier.medlemsländernasifjärde instansframståskulleDomstolen som en
mellansamarbetsprocedurförpliktandedockmedförtaleformen na-prejudiciellaDen en

nationelladetvingande förutslagDomstolensdär ärdomstol,EG:sdomstolar ochtionella
upphävaochkompetens prövaexklusivaDomstolensmed attTillsammansdomstolarna.

prägel.federalDomstolen näradennaArtikel 173gemenskapsakter enger

konstitutionell chartaEG-fördraget utgör en
statsrättsligikonstitutionintemening ochfolkrättsligitraktatEG-fördraget är enen

omfat-självständig,ochrättsordningdetfaktum upprättardetbemärkelse, enatt en nymen
konstitutionbeteckningen ärmedförinstitutionell struktursammanhållen attochtande

förut-förändraEGsyftemålet medhuvudsakligadet attadekvat. Som nämnts ovan var
detförstärkarelationer avsevärtinternationella attför medlemsstaternassättningarna genom

relationernaskulleinstitutioner. Dessutomöverstatligainslaget ochrättsliga upprätta
rättssubjekt ochställningfickfederaltenskilda sättförändraskvalitativt somattgenom

Europaparlamentet.direktvaldadetnormbildningenimedverkande genomsom
folkrättensrelationernainternationella utgörs testraditionella om su-Grunden för de av

till-hari EG. Deockså medlemsstaternaförkvarstår dennaPrincipielltlikställdhet.verän
sinafrån delaravståttinte utövade harochpå ömsesidig bas, att su-EG-fördraget avträtt

in-förmån för detillnågonförmån förrättigheter till gemensammastat utanveräna annan
medlemsstaternasanalysrättsligvidbetydelsefaktumDettastitutionerna. är avenav

små EG.iochförhållandet mellanoch för staterställning stora
harfördragettillträdamedlemmarellerändrasskallfördragetfallvid deFörutom att nya

tillämpningsområde bestämsPå staternasEG-rättensbetydelse.försumbarfolkrättendock
in-Gemenskapenskallatgeneraladvokat LagrangevadvilkenEG-rätten, utgörställning av

ochförbindelser,rätt.7 sinavidfolkrättenenligttillämpakanmedelDe staterterna som
imotåtgärder, demär stortförhållande till mindre,ifördelarmakter t.ex.större omsom ger

iockså normbildningenochTvistlösningsammanhanget.EG-rättsligaavhända i det
iuttaladeSåsom Domstolenmedverkan. yt-EG-institutionemasunderkastadallmänhet är

fördrag,internationellti formslutitsdet ettEEG-fördraget,trandet l/9l attutgör trots av
rättsstatsprin-grundadGemenskapförchartankonstitutionellamindre dendestoicke en

7 Rec.1956,277Belgique,CharboniêredeFederationAff.
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cipen8, rättsmedel ochkomplett medfallet les denna "ettoch enligt Verts utgör system
åtgärder institution-tillåter lagligheten hos deDomstolen granskaprocedurer att somsom

vidtar.9erna

enskildamellanstatlighetkonstitution bryter folkrättensEG:s att gegenom
unionsmedborgarskaprättssubjektivitet och

relationer inte bru-alltså folkrättsliga ömsesidigheten iPrincipiellt denhar staternassett
förhållande institutionerna,avstått till demed de suveränitet itits i och att gemensamma

har ytterligare begränsatsmellanstatligheten reducerats. Dennadäremot har att en-avmen
stödjarättigheter de kanoch därmed harskilda rättssubjekt och unionsmedborgareär som

första tillförhållande EG-rätten har gjorttill EG:s medlemsstater.sig i attansatsen
så europoliten.kosmopoliten dock förför, ickeskapa rättsligt status om

något bekräftadestill rättssubjekt,EKSG-fördraget gjorde den enskildeRedan ett avsom
sin berömdautvecklade och preciserade iEEG-fördraget, domstolen rätts-och mestsom

medförde den enskildeföreträde. Dettadirekta verkan ochpraxis gemenskapsrättens attom
kunde stödja sigbåde EG-rätten och, viktigare,iklädas förpliktelser enligtkunde ännu

förhållande i förekommande fall,till statliga myndigheter och,EG-rättsliga rättigheter isina
andra enskilda.

enskilde därigenomfolkrättsliga bas, fick denreservation för EG:s konstitutionsMed en
federation. blev inte enbartmedborgaren i Honi viktiga avseenden liknadeställning ensom

rättsligaåtminstone allmännaGemenskapen, och enligtsubjekt i isin ävenstat utanegen
honförlustig de rättighetervidare den enskildeprinciper kunde hemstaten inte görautan

förvärvat grund EG-rätten.av
Asåledes följdlogiskMaastrichtfördraget infördeunionsmedborgarskapDet är avensom

självständig juridisksyfteoch EG/EU:sden enskildes ställning i EG-rättten upprättaatt en
ochkan grunda sina rättigheterfederalistiska drag. Den enskildekonstruktion med

företräds i debåde i Unionen. Honsin nationalitet och sitt medborgarskapskyldigheter
bådepåverkar landetshennes ställninginstitutioner fattar politiska beslut par-avsomsom

indi-Europaparlamentet ochunionsplanet direktlament det nationella planet och av
Rådet.rekt landets minister igenom

institution för företräda defederaltEG:s konstitution sättupprättar att na-en
Rådet ideologiska/sociala Parlamentetför detionella intressena och en

nationella intressenaEPG skulle deeuropeisk politisk gemenskapI förslaget, 1953, till en
Ministerrådettvå institutioner: och Senaten.representeras av

konsulterasMinisterrådet områdena EFG i vissa fall tvingandeinom for EKSG ochskulle
frågor upprättande denbeslutandemakt, och vidoch i andra ha gemensammaavom

På utrikespolitiskaRådet ofta enhällighet. detskulle fatta besluten medmarknaden om--
ministerråds.rådet Rådets vid folkrättsligt Deställning kunna liknas över-skulle ettsnarast

Avis 1/91, Rec.l-6079EEE,
° Aff.294/83, Rec.1986,1365LesVerts,
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vid besluts-Parlamentets och Kommissionensnationella institutionernas medverkan ——
Rådet från sådantområden minister-skulle i det sista fallet skiljafattandet alla även ett

råd, ambassadörskommittésammansättning, dess underorganisation med ständigdessmen
frånbestående ländernas minister-förberedande kommittéerCoreper, otal experterett av

få Rådet, såsom falletnåhela organisationen konsensus skulleier och inom ärsträvan att
Ministerrådet.råd, folkrättsliga Ut-för likheter med detidag EU:s haäven att stora

gångspunkten ministerråd lik-för medverkan i dock suveränär tesenett attstaternas om
fått betydelse inom EU:shuvudregeln, medan befolkningstalet alltställdhet skall störrevara

råd, något nedan.kommenterassom
där varjeden del det på federalt organiserade ParlamentetEPG:s skulle sättsenat vara av

stiftamån till uppgifti valda Senaten skulle haland representerades attsenatorer.samma av
områden succesivtdirektvalda folkförsamlingen delagarna tillsammans med den som

ligger det enskildafederala struktur.skulle föras till denna Iöver attrent senats naturen
enhällighetsregelfolkrättsligt skyddaslandets intressen inte sätt utan genomgenom en

spärrminoritet.en
inte heller uppdelnin-politiska gemenskapen inte realiserades, komEftersom Europeiska

ministerråd råd därför inta olika roller, ochEG:s fickmellan och prövas.ett attsenatengen
råd folkrättsligtblivit hybrid ibland uppträderEuropeiska unionens har ettsomen som

råd ibland EG-ministerråd, EG-rättsligt med beslutandemakt ochibland ettett somsom
råd med Parlamen-liksom delar beslutandemaktenrättsligt senatsom en

tet/folkförsamlingen.
folk Artikel Folkenunionen union mellan och deras A.Europeiska ärär stateren

På de-val. grund denföreträdesvis representerade Parlamentet tillsatt i direkta avgenom
sådant folket folkenprincip parlament uttrycker detmokratiska änärett somsnararesom

val-mindre viktig desin i detta. nationella tillhörighetendeltar med Den änärstämma att
många vil-unionsmedborgareparlamentsledamöter omfattar likakretsar oavsettutsersom

union-reflekteras Maastrichtfördragets Art.8b,land valkretsen gäller. Dettaket som gerav
de bosatta.till i det land därmedborgare valbarhet och Europaparlamentet ärrösträtt

till-skall de dockparlamentsledamötena utsedda de lokala valkretsarnaGenom äratt av
både uppfattningen denationella och regionala intressen,sina väljares senastevarata men

socialaåren sina väljares ideologiska ochhundra de framför allt skall framföraär att
förhållandet små samband med parlamen-iuppfattningar. Vad gäller mellan och stora stater

valkretsarnas storlekrättslig anknytning vad gäller:kan därför överväganden med görastet
så valmetoder nationellafår viktiga regionala intressen försummas,de inte attstoravara

respektiveproportionella valeuropeisk för val till Europaparlamentet;respektive enhetlig
slutligen allmänna reglerpolitiska partiers verksamhet ochenmansvalkretsar, lagar omom

fri-och rättigheter.grundläggande
strukturföreträdda inom EU:sregionala och sociala intressenSlutligen märka ärär attatt

harkommittén, visserligen inteRegionkommittén och Ekonomiska och sociala somgenom
fall i andra kan lämnaskall höras före beslut i vissa ochinstitutions status, sommen som

förhållande till sinföreträdda iinitiativ. dessa medlemsstaternayttrande I äreget organ
och 6 för Luxemburg.i relationen 24 medlemmar för debefolkningsstorlek större staterna
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Statsrättsliga folkrättsliga principer Rådetröstavvägningenän iavgörsnarare
förslagetoch dubbla majoriteterom

Det ingalunda ovanligt för internationellaär organisationer röststyrkan viktas med hän-att
till medlemsstaternas storlek. kan rådDetta ske skapa speciellt medatt ettsyn genom mer

kvalificerade uppgifter för de säkerhetsråd,länderna, FN:s ellerstörsta grad-typ attgenom
medlemsstaternas En graderad baserad olika kriterierröster. tillämpasrösträttera av

flera internationella organisationer frågor.handhar ekonomiskasom
Reglerna majoritetsbeslut och EG-rättens federala fråganverkan dock de-görom att om

mokratisk legitimitet ställs i EG, vilket föga fallet i folkrättsligt sammanhang. Befolk-är
ningstalet fåtthar därför allt betydelse för Rådet.röstavvägningen istörre Den federala
modellen där befolkningstalet reflekteras i representanthus eller förbundsdag och varjeett

två ledamöter i tycks heller inte fullt tillämplig i EU,stat representeras senatav en vars
medlemsstater uppvisar mycket skilda befolkningstal. När USA bildades hade Virginiat.ex.

invånare538 000 och den minsta Rhode-Island, 45 000, i EU har Tyskland 81staten, men
000.10miljoner och Luxemburg 390

Sett i utvidgningsperspektiv kan konstateras endast mellan Irland ochett att statersex
Bug/Donaus utlopp har befolkning överstiger 35 miljoner, nämligen Tyskland,en som
Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien och Polen. De fem förstnämndas befolkning
uppgår till 290 miljoner 330och miljoner tillsammans med Polens. Tolvutgörsammantaget
medelstora inklusive Nederländerna med 15 och Rumänien med 23 miljoner samlarstater

befolkning cirka små130 miljoner, tiotal med mellan 1,5 och 5 miljonerett stateren
räknar fyrtio miljoner femoch mikrostater har invånare.mindre 2 miljoneränsammantaget
I utvidgat EU tvåde tredjedelar befolkningenstörsta medanett representerar staternasex av

trettiotal nårandra endast tredjedel.ett stater en
Fördelen med det förlag förhållandeställts dubbla majoriteter, i till förslaget attsom om

tilldela de flerstörre det samtidigt krav demokrati ochröster, ärstaterna att motsvarar
underlättar utvidgningar, eftersom frågandet inte krävs röstavvägningar mellanattnya om

gånglöses vinner medlemskap. Klarast har förslaget formulerats istaterna statvar en ny
Artikel 20 i parlamentets utkast till konstitution på:den 10 februari 1994. Det skiljer aav
enkel majoritet, omfattar majoriteten och samtidigt majoriteten EU:s be-staternasom av av
folkning; b kvalificerad majoritet, tvåomfattar måntredjedelar i den destaternasom av
också tvåomfattar tredjedelar befolkningen; c mycket kvalificerad majoritet,av en som
inte uppnås fjärdedel dessa också åttondelomfattarärstaterna emot staterom en av om en

befolkningen åttondeleller alternativt förslaget ocksåoch dessaärstaterna motav om en av
omfattar fjärdedel befolkningen. Den mycket kvalificerade ocksåmajoriteten skulleen av
tillämpas för ändra konstitutionen.att

"i MauriceDuverger,LEuropedans Etats,Paris,1995,5.74tousses
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Europeiska unionen förbund mellan statersom

EU statsförbundsom
tyska författningsdomstolenDen har kvalificerat EU statsförbund, konfedera-ettsom en

tion. Den gjorde inte detta för understryka EU traditionell interna-är änatt att mer en
tionell organisation, för klargöra lands medlemskap i EU, inklusive i denutan att att ett
kvasifederala EG-pelaren, inte medförde landets grundläggande för-att mest
fattningsbestämmelser upphörde gälla. Denna tyska uppfattning delas de flestaatt av
medlemsstater och bland dem Sverige FråganKapitel 10, para.5. ställdes eftersom det var
osäkert långtgåendehur konsekvenser EG, och särkilt upprättandet Ekonomiskapass av
och unionen, tillåtas få.kundemonetära Domen för utvecklingen i federalsätter gränsen
riktning organisation grundad folkrättsligt fördrag.av en

Det märka detta klargörande föranleddesär makt skulle tillföras EG medatt att attav ny
anledning Ekonomiska och unionen, och inte grundmonetära upprättandet Eu-av av av
ropeiska sådan.unionen Europeiska unionen berör inte nationell suveränitet. Den ärsom en
samarbetsform inte har juridisk personlighet. Europeiska unionen kan inte jämförassom ens
med federation, eftersom endast federations kompetensområden,nödvändigaetten av en
nämligen den politiken befinner sig i den kvasifederalamonetära EG, och kan underställas

federalt tvåEn federations andra kompetensornråden,nödvändigaett snarast system.
utrikes- och försvarspolitiken, folkrättsligt reglerade. Författningsdomstolensär beteckning
statsförbund kan därför fullt adekvat. Inom detta statsförbund det kvasifederalautgöranses
EG kärnan, och dess verksamhet tvekan betydelsefull för viktigaär delar nationellutan av
politik, Europeiska unionens mellanstatliga ofrånkomliga.delar ärmen

Unionens leds återkommandemellanstatlig regelbundet konferens, Europeiskaav en
rådet, bestående medlemsstaternas och regeringschefer, fattar beslut med kon-stats-av som

Detta kan jämföras med konfederal diet, rådetEuropeiska någoninte in-ärsensus. en men
stitution, och sekretariatsfunktionerna det land har ordförandeskapetutövas i EUav som

biståndmed från rådets sekretariat.
Analysen relationen småmellan och bör hänsyn till denna mellanstatligastora stater taav

har,12ledning och den vikt ordförandelandet ocksåden bör beakta det faktum EU:sattmen
institutioner ocksåspelar viss roll för Unionens mellanstatliga delar, d.v.s. förutom fören
ledningen rådet ocksåEuropeiska för samarbetet inom den andra och tredje pelaren.genom
Gemenskapsrättsliga alltsåelement har insprängts i det folkrättsliga samarbetet. Europeiska
rådet Rådetoch till Parlamentet, då eller vid andra tillfällen kan utfärdarapporterar som
resolutioner, Parlamentets utskott samarbetar Rådet,med och Kommissionen närvarandeär

Rådetsvid får,sammanträden och förutom medlemsstaterna, oftast åtgärder.initiativ tillta
Beslut inom de mellanstatliga, folkrättsliga, delarna fattas antingen medlemsstaterna för-av
samlade i konferens i rådet,Europeiska Rådet såsomeller folkrättsligt ministerråd ellerav

för Rådet.medlemsstaterna församlade i Men medlemsstaterna kan medrepresentaterav

" 2 BvR 2134/92;2 BvR 2159/92
z Observera land fr.o.m. 1999alltid kommer närvarandei trojkan föregående,att inneva-ett stort att vara av
randeochkommandeordförandeländer
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enhällighet beslut inom föravgöra den andra och tredje pelarens gemensammaatt ramen
åtgärder kan fattas med majoritetsbeslut, vilket gemenskapsrättsligt element.är ett

Det utrikes- försvarpolitiskaoch samarbetet och samarbetet beträffande rätts-
frågoroch inrikes

Samarbetet inom de folkrättsliga långtandra och tredje ifrånpelarna har den första pelarens
kvasifederala och konstitutionella De förutser inte samtliga medlemsstaternatur. attens
skall medverka fullt i kommande verksamhet Art.J.4, K.7. Vad gäller försvars- ochut
utrikespolitik uttrycker Maastrichtfördraget enhetlighet eftersträvas istörre längreatt ett
perspektiv, och innehållerden lojalitetsförpliktelse förhållandeför i till Unionenstaternaen
Art.J.l,4, det förutser samtidigt samarbete kan ske enligt principerna föratt ettmen
Europe â Carte. Historien kan förklaring till detta. Behovet europeisktettge en av
fredssystem föreslogs, konstaterats bli löst inom federalistiskt EFG,ett systemsom ovan,

försvarfråganEPG, ansågs bättre lösning i atlantiskt perspektiv inom NATOettmen en
unionen.och förstärka den folkrättsliga Västeuropeiska Vad gäller denattgenom svaga

tredje pelaren har Schengenavtalet visat inte heller förpliktelserdess äratt större än att ett
begränsat ingåantal medlemsstater kan förpliktande samarbete ochett upprättamer en
variabel geometri.

Förhållandet mellan mindre och och ställning huvudstörre överstater staternas taget
inom tvåde folkrättsliga pelarna beroende förhållandenär där den juridiska situa-treav
tionen osäker. fråganDen första gällerär de instrumentens rättsliga verkan d.v.s.om nya

ståndpunkter, deklarationer och åtgärder. Medlemsstaternagemensamma gemensamma
skall med enhällighet frågorvilka för åtgärdavgöra skall fattas meden gemensam som
majoritet, det osäkert minoritetens ställning skall bedömasär traktaträttsligt ellermen om

lojalitetsregeln skall tilläggas betydelse.om
fråganDen andra gäller kompetensgränserna tvåmellan den första pelaren och de folk-

rättsliga. Den aktualiserades angåendeobserverades handel med produktert.ex.som ovan
både kunde ha användning för krigs- och fredsändamål dual use. Den tredje pelarenssom

frågorpassereller", enligt vilka kan överföras från den tredje till den första medelst
förenklat förfarande, visar hur markerad gränsensvagt

förhållandetDet tredje gäller institutionernas ställning. Andra och tredje pelarens kompe-
tensområden sträcker sig mycket långt Rådetoch medlemsstaterna i har frihet avgöra näratt
de lämpligt handla, åtgärderoch i vissa fall kan de besluta kan vidtas medatt attanser om
majoritet. Detta kan folkrättslig frågansynvinkel, i Unionen ställer sigaccepteras ur men

rättslig och demokratisk kontroll. fåttDomstolen har uppgift slita tvister och tolkaom att
vissa konventioner antagits inom den tredje pelaren, den har ingen befogenhet attsom men
kontrollera tillämpningen bemyndiganden åtgärder. En bredaret.ex.av om gemensamma

J Det vari småsynnerhetde Beneluxstatema underfemtio- och sextiotalenville ha medUSA och Stor-som
britannieni försvarsarrangemangför balansera hegemonialttyskt-fransktsamarbete,ett och iatt ett annars
avtal västeuropeisktsäkerhetssamarbetehar därefterregelmässigtfunnits hänvisning dettainteom atten om
påverkadesamarbetetmedNATO, fransk-tyskaavtalet1963,EnhetsaktenochMaastrichtfördragett.ex.
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deochmindrebåde förbättra deskulleDomstolenför staternaskompetensoch allmän en-
ställning.skildas

kontrollerar sinaparlamentennationelladeskerkontrollendemokratiskaDen attgenom
två-ochMinisterrådet iEuropaparlamentet utövar över tre-kontrolldenministrar, sommen

deinnehåller förklaringdärförMaastrichtfördraget attpelarfrågor otillräcklig. omenanses
Europaparlamentetmedsammanträda tillsammansskallnationella parlamenten som en

något förbättraskulleelementkonfederaladettaförstärkningparlamentskonferens. En av
14kontrollen.demokratiskaden

styr detdagordningen ochRådets ordförande bestämmerfaktum detDet äratt som
med delikställdhet större,de mindrevisserligenfolkrättsliga samarbetet staterna menger

sådantförändringar. Etthar ställtsoch förslagineffektivitet,också iresulteratdet har om
skall finnassådan alltideftersomställning,bekräftat de stathar represen-större staternas en

KommissionensförbättraställtsFörslag harGUSP-fall.ordförandetrojkan i attterad i om
proposition, ochställaadministrativa resurseröka dessmöjlighet genom attochrätt att

tillförasekretariatdessförstärkarådets kapacitet att t.ex.ökaandra att genomatt genomom
och sekreterare.analysgruppUtrikespolitisksjälvständigKommissionen,det, hellre än en

imedlemsstatermellan EU:sStyrkebalansen
EU-institutionerna

RådetimedlemsstaternamellanStyrkebalansen
vikttillmätsBefolkningstalet större

förhållande detilliöverrepresentationåtnjutithistoriaEG:ssmå har underDe staterna en
då EEG bestodRådet till 1973,frammajoritetsbeslut ividRöstfördelningen av sexstora.

två förTyskland,Italien och rösterFrankrike,varderafyra förmedlemmar, röstervar:
Luxemburg.förochNederländernaBelgien och röstvardera en

propositionkrävdefördraenligtdenkrävdes tolvrättsakt rösterFör avatt anta omen
Kommissionenssåledes med de röster,räckte störreKommissionen. Det staternas men

propositionOmtillvaratogs.intressede mindregaranterademedverkan staternas avatt
Vilketfrån fyraminstmåste kommade tolvkrävdes stater.Kommissionen inte rösterna
skullemajoritetförmed demåste alliera sig störremindre attminstbetydde statatt en
kundeLuxemburg,medtillsammanselleruppnås samtidigtoch större stat,att ensamen
kundeNederländernaellermed Belgientillsammansi minoritet. Enkomma större stat

beslut.alltid hindradäremot
mellanproportionenbehöllsinträde, 1973,StorbritanniensochIrlandsEfter Danmarks,

för varderatioföljande:enligt rösterblevröstfördelningenochursprungligade sex
Nederländerna,ochför BelgienfemTyskland,Storbritannien och rösterFrankrike, Italien,

två Luxemburg.föroch Irland ochför Danmarktre

4 op.cit.s.62MauriceDuverger,



59

Majoritet bestod fyrtioen beslutet fordraderöster proposition Kommissionen,av om av
och i fall fyrtioen avgivna minströster medlemsstater.annat I det första falletav av sex
måste de således understödasstörre minst mindre, och måstei falletstaterna av en senare
alltså de fyra kompletteras tvåmed minst mindre Spärrgränsenstora stater. röster,artonvar
vilket betydde två eller samtliga mindre elleratt och de minstastora stater ellerstor treen

och Belgien tillsammans med Nederländerna kunde beslut.stor spärraen ett
Efter Greklands, Spaniens och åttiotaletPortugals inträde visserligen de mindrevar

fortfarande överrepresenterade och proportionerna bibehållna,staterna så småväl demen
de länderna hade individuellt förlorat i betydelse. Frankrike,stora Italien, Storbritan-som

nien och Tyskland hade tio åtta,Spanien Belgien,röster, Grekland, Nederländerna och
Portugal fem, Danmark och Irland och två.Luxemburgtre

rådsbeslutFör krävdes minst femtiofyra beslut fordraderöster när proposition Kom-av
missionen och femtiofyra från åttaminst medlemmarröster i andra fall. Majoritet i för-det

fallet fordrade de fem understöddes tvåminststa större mindre elleratt stater att samt-av
liga måstemindre understöd minst tvåSpanien och lågSpärrminoritetstörre stater.av
23 vilket tvåbetydderöster stormakter måstedessutom med minst Danmarkatt eller Ir-
land för hindra beslut. Samtliga fyra länder måstemed fem likaledes ocksåatt ha medröster
dessa två för uppnå Spärrminoritet. Intressant också Sydeuropastater respektiveatt är deatt
nordeuropeiska kan beslut, despärra traditionellt frihandelsvänliga länder-staterna attmen

ställning ingalunda stark, vilket visadesär bananaffären.nas av
ÖstenikesEfter Finlands, Sveriges och dåinträde, beståEU kom femtonatt av

medlemsstater, har antalet kombinationer mellan medlemsstater uppnåför kvalificeradatt
majoritet för genomdriva beslut eller för uppnå såspärrminoritet blivitatt ett att stora att
förutsebarheten minskat. Frankrike, Italien, Storbritannien och åtnjuterTyskland fortfarande
tio åtta,Spanienröster, Belgien, Grekland, Nederländerna och Portugal fem, Sverige och
Österrike fyra, Danmark, Irland och Finland och tvåLuxemburg röster.tre

För beslut skall proposition Kommissionen krävsatt ett enligt fördragstex-antas av nu
sextiotvå och kvalificerad majoritetröster, bestårten proposition sextiotvåutan rösterav

från minst tio medlemmar. Spärrminoriteten ligger 26 vilket betyder tvåröster att stor-
måstemakter få med minst Spanien tvåeller mindre för hindra beslut.stater att

Ioanninabeslutet för minoritetsintressegarantsom
Fördragets regler har dock kompletterats med Ioanninabeslutet 1.1 1995 mindreom en
spärrminoritet. Denna genomdrevs Storbritannien och Spanien, gjorde dessav som an-
tagande övriga medlemsstater till villkor för de skulle godkänna Finlands, Sveri-ett attav

Österrikesoch inträde i EU. Storbritannien ville säkerställa sin röstvikt inomges egen en
Spärrminoritet och försäkra sig det kunde bilda spärrminoritet tillsammans med deattom en

Medelhavsländerna.nordiska länderna, och Spanien ville säkerställa spärrminoritet fören
Ioanninaöverenskommelsen betyder vid det fallet den spärrmioriteten 26att att nya om

uppnåsinte likvälröster den gamla 23 Rådetskallröster, allt i dessgöra ärmen om som

5 EditorialComm.,CMLR 311994, p.453
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röster65med minstkanlösningtid finnarimlig antasinommakt somenatt en . . . hänvisaroch denochförhandlingar vetorätt,såledesgällerIoanninaöverenskommelsen
statsintressen.vitalainte till

allaoch imedlemsstateralladettaLuxemburgöverenskommelsen ärtillI en avmotsats
fattatinstrumentfullt giltigtjuridisktdärfördenkompromiss, och äraccepterad ettdelar

procedurer.Rådets internarådsbeslut gällandeettsom

beslutsoförmågairesulterarmaktspärrminoritetensRisk att
spärrminoritetrespektivebeslutsmajoritetbildaförkombinationsmöjligheternaolika attDe

bliskulleschackspelets. Detta änbörjar liknaså situationen meremellertid attär storanu
bådefinnskandidaternaBlandi EU.medlemmarantaletutökning enviduppenbart aven

småstater Malta,någramedelstorlek, ochPolen,storlek,Spaniens somrenastaterstat avav
i dennaskullespärrminoritetmajoritet ellerKvalificeradländerna.baltiskadeCypern och

små fri-ochrespektivemellanintressegemenskapgrundas stora staterinte barasituation
Medel-respektivenordeuropeiskaochprotektionistiskarespektivehandelsvänliga

östeuropeiskaochvästeuropeiskarespektiveösteuropeiskaockså re-havsländer, utan
Spelteorinnordeuropeiska.respektivesydeuropeiskaochsydeuropeiska eller öst-spektive

optimalaefterminoritetskoalitioner strävaruppstårdetförriskenvisathar somattatt
kundetolv medlemsstaterendastdå bestodEGaktörer,antaletmedfördelar växer avmen

bildats.verksamhetEG:shindrasådan förnågon koalitionpåvisasinte attatt

unionutökadiförsummasintressenminoritetersförRisk att en
Gemen-för helagarantiskallpropositionsmonopol attKommissionensTrots envaraatt

säkerställa fasthetkunnaskullevarkendenuppenbartdettillvaratas,bästa ärskapens att
tillframså falletGemenskapen sättRådet domineradeeffektiviteteller som varom

då inleddesbeslutsfattandetförprinciperfederalistiskautveckling som1987. Den mot mer
till flerutvidgasdenöverlevnadGemenskapensförutsättning förallmänt omensomses
hänsyninnebärockså råda detta störretycks attsamstämmighetviss attEnmedlemsstater.

iförslagtyngd. Ettökaddeskulle störrebefolkningstalet, vilket staternatillskall tas ge
med-användningökadmajoritetsbeslut ochförmajoriteterdubblagällerriktning avdenna

Rådetimajoritetkrävaförskulle staternarättsaktEn rep-beslutsproceduren. antasatt aven
ledamöter.Parlamentetsmajoritetochbefolkningsmajoritetresenterande aven

till-medlemmar,färregemenskapi atthadeKommissionenmöjlighetDen avensom
eller 30med 15gemenskapdock iförsvagasbästa,medlemmarssamtliga envarata

sigförsäkrabeslutsfattandet. För attideltardessutom attParlamentetdär ommedlemmar,
svåra uppgiftendenhand klaraförsta attimåste Kommissionenfattasverkligenbeslut

oftamåste dessutomKommissionenproposition.för dessmajoritettillräcklig numerasamla
betingadnationelltskallprincip intei utanåsikt, vilkenParlamentetstillhänsyn varata

då helt till-inteintressemedlemsstatsenskildförriskfinnssocialt. Detallmänt att enen

1995l/l l.l.JONr. C° 29.3 1994,beslutförändrandedessRådsbeslut 1995l.l
1988Bruxelles,its sub-systems,7 CommunityandEuropeanSchoutheete,ThePhilippede
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Det faktum kommissionen ofta förbereder paketlösningar kan möjligtvis med-varatas. att
fråga få fråga.föra i kan förgehör sitt intresse iatt staten en annan

mindre intresse riskeras lättare deDen än störresstatens

påverkaAlla medlemsstater har möjlighet Kommissionen,viss antingenatt attgenom
sin Kommissionsmedlem eller avisera inte tänker fördenövertyga röstaatt attattgenom

förslag till proposition. till enskilda ligger onekligen iGrunden de makt dockett staternas
Rådet.deras ställning i till och övriga diplomatiska styrka kanMed hänsyn deras röststyrka

därvid konstateras det koalitionsskapande krävs för blockera beslut respek-att ettatt som
förmågative skapa beslutsmajoritet lillakräver hos den hos den Denstörre än större.staten

måste bådelilla hitta fler meningsfränder mindre och/ellerbland andrastaten stater
också detta sammanhang kan Sverige inteI konstaterasövertyga störreett stater. attpar

ingår någonklart i preeatblerad allians; har visat sig nordiska intedet det samarbetetatt ut-
något block. inte heller den ställning skyddad i utvidgningsper-Mengör större ärstatens ett

spektiv. röststyrka och diplomatiska ställning, garanti för denDess oön-motsom var en
fårskade beslut, i allt gemenskap mindre värde. Betydelsen det samarbetestörreen av som

finns frånmellan inom för det fransk-tyska avtalet 1963, kommerstörre stater, t.ex. ramen
kvarstå.därför att

förhållandeI till den mindre framträder dock den ställningstarkastörrestaten statens
såväl då fattasbeslut med majoritet med enhällighet, eftersom först eftersträvarsom man

uppnå dåkonsensus, beslut fattas med enhällighet lär den mindre haävenatt statenmen
svårare den genomdriva sina synpunkter och inte foga sig till majoritet.än större att en
Dessutom har denna vetomöjlighet successivt minskat, eftersom fördragen, 1986 och

frågor,Maastricht 1992, infört regler kvalificerad majoritet för fler och IGC ledaväntasom
till ytterligare minskad fall,betydelse enhällighetsregeln och den i de flestaersätts,attav
med regel beslut mycket kvalificerad majoritet VQM kvalifi-med d.v.s. mycketen om
cerad dubbel majoritet. Skulle denna VQM kunna tillämpas för propositionändraatt en av
Kommissionen, skulle enhällighetsregelns garanti för hela Gemenskapens intresse till-att

bortfalla.varatas

Artikel 100A 4 skydd för minoritetsom
Införandet enhetsakten 1986 majoritetsbeslut 100A betydelsefulltArt.genom av genom var

både praktisk och principiell reflek-synvinkel. Artikel 100, beslut med enhällighet,ur om
medlemsstaternas skepsis till mellanstatlig suveränitetregelövergeterar att en mer om-

rådet för harmonisering de lagar kunde inverka upprättandet denav som av gemen-
marknaden. Artikel 100A, till inrebegränsar sig den marknaden, medgersamma som
både såsomdäremot harmonisering direktiv utfärdandeoch andra rättsakter,genom av

förordningar. avstår frånStaterna suveränitet införa majoritetsregeln, och deattgenom na-
tionella både Rådet,parlamenten mister viss lagstiftningsmakt maktoch beslut iöver men
eftersom någotmedbeslutsproceduren skall iakttas minskar demokratiskadet underskottet

Europaparlamentets medverkan.genom
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En principiell aspekt självbestämmaderätt behållsär att vissastaternasannan om-
råden, eftersom behållakan sina regler de grundar sigstat väsentliga behov,en om trots

gemenskapsbeslut området fattats. Artikelatt 100A 4 innebär därför uttryckligtett
skydd för frånminoritet majoritets beslut. Den ocksåuttrycker EG-rättens uppdelningen en
i de frågortypiska berör den inre marknadens ekonomi och under EG:s kompetensärsom
och de berör offentlig säkerhet, hälsa och miljö och under medlemsstaternasärsom som
huvudsakliga ansvar.

folkrättsligtDen inspirerade enhällighetsregeln då vitalagarant statssom en
intressen frågaäri

Trots EG-fördragets bestämda beslutanderegler, enligt vilka beslut med enkel majoritet i
Rådet huvudregeln,är och regeln kvalificerad majoritet skall tillämpas iom ett
övervägande antal fall, har enhällighet generellt tillämpbar dåregel, vitalasom statsen en
intressen fråga,i fortfarandeär betydelse. Det dock inte fullt klartär den kanom anses som

accepterad sedvanerättslig EG-rättsregel.en
Den folkrättsliga regeln vitala statsintressen skulle kunna tillämpas EG-rättsligaom

Luxemburgöverenskommelsenl8,förhållanden följd den s.k. blev resul-som en av ettsom
den s.k. stolens kris vintern 1965-66.tat Enbarttomma dess första och fjärde del kanav

dock skriftlig klarutgöra överenskommelse, under det det inte någonfannsanses en att
enighet den vetorätf behandlas i dess andra del. Luxemburgöverenskommelsenom som
skulle alltså kunna gälla, inte rådsbeslut, såsom Ioanninaöverenskommelsen,ettanses som

antingen i egenskap grundläggande folkrättsligutan regel eller sedvanerättsligtav som en
grundad EG-regel.

Under perioden 1966-1982 fattades så såvälalla beslut, viktiga oviktigagott som som
med enhällighet. Enbart i budgetärenden och administrativa tillämpadesärenden majoritet-
sprincipen. Enhällighet alltså dåpraxis Damnark, Irland och Storbritannien trädde in ivar
EG, och det detta betydligt underlättade beslutet Storbritanniensatt inträde. Detanses om
faktum enhällighet generellt tillämpades betyder dockatt detta skulle ske med grund iatt
Luxemburgöverenskommelsen, begränsar sig till vitala statsintressen.som

såledesDet fanns generell uppfattning enhällighetsregelns tillämpning inteatten var
förenlig med EG-rätten, ifrågasatte inte möjligheten tillämpa principen vi-men attman om

9tala statsintressen. framgårDet Tindemansrapporten 1976, "De vises"t.ex. ur tre rapport
1979, och Genscher-Colombo initiativet Frågan1981. gällde inte existensen principenav

hur dess missbruk skulle förhindras.utan
Sedan Enhetsakten trädde i kraft 1987 tillämpas majoritetsreglerna i EG, redan 1982men

nåddes viktig uppgörelse Luxemburgöverenskommelsens tillämpning. Den skulleen om
fåendast åberopas EG:s beslut verkligen gällde fråga vitalt intresse för denom en av

berörda Bakgrunden Storbritannien, för få igenomstaten. sitt förslag min-att att attvar om
skat nettobidrag till EG:s budget, lade sitt till beslut jordbruksområdet. Denveto ett

XBulletin CEE,3/1966,p.8ff
q EC Bulletin l/l976 p.9et seq



63

belgiske ordföranden för Rådet, ville frånkomma bort enhällighetsregelns allmännasom
tillämpning, beslöt omröstning. Danmark, Grekland och Storbritannien menade varjeom att
medlemsstat själv hade rätt vilken frågaavgöraatt vitalt intresse medansom var av
Frankrike och Irland intog mellanposition. ansågDe måste hävda dess vi-en att stat atten
tala intressen verkligen berörs frågaden omröstningen Rådeti gäller och inte, iav som som
det förevarande fallet, hävda sina vitala intressen beträffande fråga bara har indirekten som
anknytning till den berör de vitala intressena. Tyskland, Italien och Benelux ville be-som

tillämpningengränsa ytterligare. Storbritannien blev därefter Vidöverröstat. itoppmötet
Stuttgart 1983 vidhöll medlemsstatema ståndpunkter de uttryckt 1982, och de kundesamma
alltså uppdelas i vilka inte bestämdestre deras storlek deras vilja tillgrupper, utanav av eu-

integration.ropeisk
Förutom medlemsstaternas ändrade uppfattning har, sedan Enhetsakten och Maastricht-

fördraget i kraft, majoritetsregelnsträtt tillämpning underlättats Parlamentet, fåttattav som
något förbättrad legitimitet, skulle förlustig den ställning utlovas samarbets- ochsom av
medbeslutsprocedurerna An. l89C och B vetoregeln vidmakthölls. Dessutom harom en
procedurfråga haft betydelse. Under det frågan skulle skrida till omröstningatt ti-om man
digare helt avgjorts Rådets ordförande han förpliktadär till detta enkelav numera om en
majoritet understöder initiativ till sådanett medlemsstat ellertaget Kommis-en av en av
sionen. Slutligen återbör betonas det inte kan fastställas principenatt vitalaatt om
statsintressen så bekräftadär EG-praxis säker sedvanerättslig opinio föreñnns.attav en
Frågan hänger "til syvende sidst" med relationen mellan EG-rätten och dessog samman
folkrättsliga grund.

Ordförandeskapet Rådeti

tvåAv de ordförandena i Europeiska unionen Kommissionensär ordförande personligen
tillsatt för heltid och i fullt oberoende enbartatt sig sinägna europeiska uppgift medan
Rådets ordförande fått påsin grund hans land skall ståpost för ordförandeskapet.attav
Ordförandeskapet Rådeti kan dock överordnat, eftersom det inte endast inbegriperanses
ordförandeskapet för Rådsorganisationen,hela inbegripet Coreper och dess arbetsgrupper

för Unionensäven ledning, Europeiska rådet.utan
För betona likställdhetatt och undvika dominansstaternas de bestäm-större staternaav

des dåredan EKSG upprättades ordförandeskapet skulle alternera i sexmånadersperioderatt
mellan medlemsstaterna. småFör innebär det dock avsevärdstater ansträngningen av re-

Ordförandeskapet omfattar inte bara EG-pelaren, vid tvåsurserna. de folkrättsligautan
pelarna, där Kommissionens roll ståskall landet bådeär för utredningskapacitet, sek-svag,
retariatsfunktioner och initiativkraft, och det skall dessutom utåtEU tredjerepresentera mot
land. Vid Maastrichtförhandlingarna bestämdes därför förändra bokstavsordningen på såatt
sätt skulle finnasstörreatt bland trojkanstat ordförandeland, dess företrädareen ochav
efterträdare fr.o.m. år 1999.

i Jfr. VolkmarGötz,MehrheitsbeschlüssedesRatesderEuropäischenUnion, i Festschriftfür Ulrich Everling,
Baden-Baden,l995
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halvåretInte minst regeringskrisen i Italien det viktiga första -96 har visat ord-
förandeskapets betydelse, och inför regeringskonferensen har förslag framlagts för säkraatt

kontinuitet och fasthet. Det realistiska syftar till uppdela ordförandeskapetstörre mest att
Rådetoch införa vice ordförande. Ordföranden skulle väljas med dubbel majoritet fören av

två-fyra regeringsfrågorperiod och ha för d.v.s. ordförandeskap i Eu-en av ansvar
rådet, frågor.ropeiska utrikes- och säkerhetspolitik och och inrikes Vice-ordförandenrätts-

månadskulle däremot automatiskt skifta sjätte och för lagstift-som ansvaranu var
EG-pelaren.ningsfrågor inom

Fördelningen platser i Parlamentet med hänsyn tillav
medlemsländer

I enlighet med den demokratiska princip kommenterades det valkretsarnasärsom ovan
storlek och inte nationalitet skall bestämmande för platsfördelningen i Parlamen-som vara

Därför hänsyn skall till ländernas befolkningstal skulleDettastörre äntet. att tasanses nu.
betyda de mindre öveirepresentation i Parlamentet ytterligare skulle minska.att staternas

utgångHistoriskt hade platsfördelningen med krigets det ursprungligaIgöra.sett att
EKSG hade Nederländerna 10 platser, Belgien 10 och Luxemburg d.v.s. totalt 24 platser.
Frankrike, Italien och Tyskland hade 18 platser detta medförde segrarmakternaattvar, men

förhållandeFrankrike och Benelux fick majoritet 42 platser i till Tysklands ochen om
Italiens 36.

1957, i och med EEG grundades och den parlamentariska församlingenatt gemensamma
upprättades, inte längre hänsyn till denna aspekt och de fick 36togs tre stora staterna var

Belgienplatser, och Nederländerna 14 och Luxemburg behöll sina vilket Tysklandgav
förhållandeoch Italien 72 platser sammanlagt i till 68 för Frankrike och Benelux.

dåfördelningDenna bestod till 1973 Parlamentet utökades med 36 platser för Storbri-
tannien, 10 för Danmark 10 för Efter direktvalet inträdetoch Irland. 1979 och Medel-av
havsländerna reflekterade Parlamentet befolkningstalet Frankrike, Italien, Storbri-än mer.
tannien och Tyskland hade vardera 81, Spanien 60, Nederländerna 25, Belgien, Grekland
och Portugal vardera 24, Danmark 16, Irland 15 och Luxemburg

ÖsterrikeåterföreningEfter Tysklands och inträdet Finland, Sverige och korrigeradesav
antalet platser ytterligare befolkningstalet fickmed hänsyn till och Tyskland 99 platser,
Frankrike, Italien och Storbritannien Spanien 31, Grekland87, 64, Nederländerna Belgien,

Österrikeoch Portugal vardera 25, Sverige 22, Danmark och Finland 16, Irland21, vardera
15 och Luxemburg 6 platser.

. frånDenna platsfördelning medför fortfarande Parlamentsledamot störreatt staten en
från fårantal röstande mindre, förklarastörre änrepresenterar ett statsvetarnaen en men om

också fråndetta medför de politiska partierna skulle ha proportioneligtde störreatt staterna
Förhållandetmindre möjlighet sin hörd i Parlamentet. torde detgöra stämmaatt vara om-

" MauriceDuverger,0p.cit.s,7l ff; JustusLipsius,The 1996IntergovernmentalConference,EuropeanLaw
Review,N03. 19955.248
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från deoch partiernapartipolitiska former, störreorganiserat ivända. Parlamentet är
partigruppema.dominerar inom de olikaländerna

förhållande medlemsstaternatillställning iKommissionens

iskallfrån understryks EG-fördraget. Denoberoende medlemsstaternaKommissionens av
oavhängighet, ochunder fullfullgöra sina skyldigheterallmänna intresseGemenskapens

någonfråninstruktionerbegära ellerdessa skall de varkenvid fullgörandet ta emot re-av
principdennaförbinder sig respekteranågot medlemsstateller Varjegering attannat organ.

uppgifter Artikelde utför sinapåverka ledamötersöka Kommissionensoch inte näratt
ämbetsperioden endastunderdess ledamöteroberoende skall157. Detta attgaranteras av

160 ochdomstol Artikel 157,rättsliga fel EG:sgrundskall kunna avsättas avavav
Kommissionen i sinmisstroendevotumEuropaparlamentetpolitiska skäl motgenomav

144.helhet Artikel
sina hemstater,alltså enligt fördraget inteledamöter skallKommissionens representera

får ledamötermedborgare i medlemsstaternasamtidigt endastdet preciserar att avvaramen
ingåfrån i denmedlemsstat skallmedborgare varjeminstKommissionen, och att en

två och blandkommissionsmedlemmar,därför tillsattVarje harArtikel 157. större stat
två från Frankrike, Italien,ingår således varderanuvarande 20 medlemmarKommissionens

sina beslutfattar KommissionenVid omröstningarStorbritannien och Tyskland.Spanien,
ÖsterrikesochFinlands, Sverigesoch i och medmajoritet sina medlemmar,med enkel av

haftförhållande nämligen degällt dittills,ändrades störreinträde i EG staternaattett som
8-5, 8-6, 10-7.föregående röstfördelningen varit 6-3,perioder haderöstmajoritet. Under

frågan ställtshari minoritet, ochdekommande utvidgning hamnarMed större staterna
ellerKommissionsmedlemockså fortsättningsvis skulle havarje land systemettomenom

skullecommissionersfå ställföreträdare eller juniorskullemindre endastdär utsestater
Kommission,i alltförskullenuvarande principerTillämpninginrättas. storutmynna enav

förfång förkoalitionsbildning tillfrån församling, därregering tillskulle förvandlassom
Kommis-reflekterar dockDiskussionenskulle kunna utvecklas.Gemenskapen att

intres-sina hemstatersför tillvaratakabinett har betydelsesionsmedlemmarna och deras att
sen.

ochförhållandet Kommissionenmellanreflekterar emellertid tankenFördraget att
förhållande till Parlamen-Kommissionensbetydelse ochbegränsadmedlemsstaterna är av

be-Visserligenparlamentaristiska principer.viktiga. skall inspirerasdet Dettaärtet av
åttaeurokrati, eftersom desjälvständighosEKSG-fördraget effektivitetentonade aven

ord-skulle tjänaden nionde,själva skulletillsatta medlemmarnaregeringarna utse somsom
i denpolitiska majoritetenmakt denmisstroendeinstitutet samtidigtförande, gavmen

kommissionensinriktningenpolitiskakontrollera denparlamentariska församlingen att av
maktförhållandena i Parlamentetgrundmöjlighet,beslut. Denna stannat pap-som av

n avgå Kom-då förmåddeLord Cockfieldregel denregering dennaMargarethThatchers bröt attmot som
förmånför Brittanämbetsperiodtill Leonmissionsmedlemundersin
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förstärktes EEG-fördraget, medgav misstroendeförklaring kundepret, attgenom som avges
helst, och inte enbart i samband med déchargedebatten.när som

också fåttDen parlamentaristiska principen har fördragetsuttryck i bestämmelserett om
tillsättandet kommission. Som konstaterats skall Kommissionens ledamöter ut-av ny ovan

konsensus medlemsstaterna, i praktiken sin ledamoterutser statses genom av men var
och ordförandenendast tillsätts konsensus. Enhetsakten 1986 införde dock regelngenom

Parlamentet skulle uttala sig Kommissionens ordförande, innan han officiellt tillträtt,att om
och Parlamentet skulle förtroendevotum till den Kommissionen.att avge nya

Maastrichtfördraget förstärkte ytterligare det parlamentariska inslaget kom-attgenom
missionärernas ämbetsperiod skulle sammanfalla år,med Parlamentets valperiod, 5 och

tillsättningsproceduren. Medlemsstaterna skall med konsensus ordförandenutsegenom
Övrigaefter de inhämtat Parlamentets yttrande kandidaten. ledamöter skall nomin-att om

samrådi med orföranden och hela Kommissionen skall med konsensus regeringarnaeras av
slutligen efter det den godkänts omröstning Parlamentet.utses att genom en av

Medlemsstaternas ställning vid tillsättandet fortfarande mycket stark. vidTurernaär
nomineringen Santer 1994 demonstrerar dessutom de avgörande bety-större staternasav
delse, fördragets parlamentaristiska principer visar samtidigt vilja bryta mel-attmen en

förmånlanstatligheten till för federalistiskt och parlamentariskt synsätt.ett

Fördelningen platser i Domstolen och Förstainstansdomsto-av
len med tillhänsyn länder

förKraven domarnas kvalifikationer gäller deras personliga egenskaper, de skall utses
bland ifrågasättasoavhängighet inte kan och berör inte deras nationalitet.etc.,personer vars
Fördraget bestämmer någoninte de skall medborgare i medlemsstaterna, ochattens vara av
det inte heller varje medlemssstat har domare. De docksäger rättatt att utse utses av

samförståndmedlemsstaternas underlåtaregeringar i Art.l67 EG, ingenoch regering vill
domare sin nationalitet i Domstolen.att se en av

Fördragets bestämmelse antal domare reflekterar därför i huvudsak medlemsstatsanta-om
let, för undvika jämn röstfördelning vid måsteplenoavgörande antalet domareattmen vara

Dåojämt. såledesGemenskapen räknade medlemmar antalet domare sju. Densex var
dåsjunde domaren frånkunde mycket väl komma mindre medlemsstat. Domarantaleten

reflekterade medlemslandsantalet efter den andra utvidgningen efter9, de Medel-tremen
återhavsländernas inträden utsågsblev antalet jämt, och ytterligare domare en tret-en

gångtonde, denna tillsattes den de medlemsstaterna. Efter sistadenstörre ut-men av
återvidgningen antalet domare och medlemsstater likaär 15.

De två dådock ha medlemmarstörre Domstolen, ochrättstaterna att utseanses av gen-
eraladvokaterna räknas till fårDomstolen, bland dess ledamöter, Frankrike, Italien,om
Tyskland och, efter den ocksåandra utvidgningen, Storbritannien generaladvokatutse en

förutsatt landet inte två Dåredan har reguljära domare. sjuantalet domareattvar, var var
antalet generaladvokater därför två, därefter relationen 9-4, efter inträdeoch Greklandsvar
10-5, utökning antalet eftergift till de mindre medlemsländerna. Efter Spaniensen av som
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och Portugals inträde ökades antalet till Efter den utvidgningen utökadessenaste anta-sex.
let till nio, åttareduceras till efter övergångsperiod.som en

För lindra domstolens arbetsbördaatt överenskom medlemsstaterna i Enhetsakten att
Förstainstansdomstolupprätta för måldöma i enskilda in. Denna bildadesstämten att som

1989. Domstolen hade föreslagit den skulle sju domare,utgöras ingenatt av men
medlemsstat ville avstå från möjligheten tillsätta domare sin nationalitet, och denatt en av
har därför bestått mångalika domare det finns medlemsstater, d.v.s. 12 och 15. Iav som nu
Förstainstansdomstolen finns inga generaladvokater.

Den nationella tillhörigheten har dock haft föga betydelse i Domstolen, och dess le-
damöter har bildat från medlemsstaterna oberoende kollektiv. För förhindraett allt slagatt

domarna har skiljaktiga meningar till Domstolens domslut inte heller redovisats,av press
åsikt.generaladvokatens yttrande har varit endautan alternativa Resultatet har blivit en

europeisk i vilken fråndelarrätt, olikasant europeiska spåraskanrättssystem dockmen
sammanflutit till enhet.en

Med ökningen antalet medlemsstater fråganhar ställts samtliga medlemsstaterav om
också fortsättningsvis skulle ha ha domarerätt sin nationalitet. Domstolenatt ochen av
Förstainstansdomstolen räknar redan tillsammans 30 domare och 9 generaladvokaternu

tillsammans har 102 rättssekreterare och antal jurister arbetar i domamassom ett stort som
kabinett. Alla dessa finns i Domstolens komplex i Luxemburg.

förslagEtt länderna skulle uppdelasär i efter rättsfamiljeratt och dessagrupper grupper
skulle sin domare, och förslagutse regionalaär domstolar skulleett annat att upprättas.var

småDe intresse skulle knappast tillgodoses i det första fallet,staternas och EG-rättens en-
het skulle riskeras i det andra. Troligare dock Domstolenär i fortsättningen kom-ävenatt

bevara relationen domare medlemsstat,att med den reservationenmer en per attmen gen-
eraladvokatskategorin också räknas in i den kvotan. Vad gäller Förstainstansdomstolen
kommer sannolikt nuvarande princip tillämpas där, i dettaäven fall kanatt uppdelnin-men

i avdelningar efter måltyper kunna tillämpas konsekvent. Vad slutligenatt gällergen mer
varumärken, 25 patent,26specialdomstolar, dem plantor, och kan de utgörassom om av

färre antal domare medlemsstater.än

:i I klassiskainternationelladomstolar,och beklagligt i domstolenföräven mänskligarättigheteri Strasnog
bourg,brukardendomare hemland i måletmedär regelmässighet sitt land oskyldigtpart storvars anse som
ochredovisadettai sinskiljaktigamening
i FörordningNo 40/94,20 December1993
1‘EG-förordningNo 2100/94,27Juli 1994
3"Luxemburgöverenskommelsen15december1989,OJ, 1989,L 40l, l
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Förhållandet småmellan och ochstora stater

frågan med variabel geometri ochEuropaom

flera växlar multi-speed
påVariabel geometri skillnader hos medlemsstaternasom svar

och säkerhetsventilsom

i medför ökad ekonomisk,Det uppenbart ökat antal medlemsländer EU gradär att ett av
svårighet uppnå sådanpolitisk, kulturell rättslig homogenitetoch variation, och större att

nödvändig för fullfölja syften. samtidigt legitimt förEU:s Det kanär attsom anses som
står beroendeförhållande åtnjutandeieuropeiska vilka i till EU, kommaattstater,svagare

ocksåfördelar. finns villdess Det uppenbart det legitimt intresse hosär ett staterattav som
ocksåkan integrera omfattning träffas ju-och sig i andra detstörre än göraatt utan att av

fråganridiska variabeleller politiska hinder. Detta orsak till Europa medär etten om geo-
flera lösningmetri eller med växlar multi-speed. Den kan antingen finna sin inom Eu-

ropeiska unionen Europeiska unioneneller samarbetsarrangemang mellan ochgenom eu-
På svårigheternaropeiska tredje grund till EU parallelltupprätta ettstater. attav

måste bestående fåtalkvasifederalt institutionellt Kemeuropa avanceradesystem ett ettav
få folkrättsligEU-stater lösning.en

medgivandeEn orsak till variabel geometri och multi-speed inom för EU är attramen
undantagsbestämmelser eller godtagande vissa regler bara skall gälla för vissaattav av

förutsättning för majoritet. fungerarbeslut skall kunna fattas med Detärstater atten som en
Artikelsäkerhetsventil 100 A4 och GUSP.ex.

Principer för beviljande undantag i EUav

Några både fråganpolitiska och juridiska principer bör beaktas vid tillerkänna vissaattom
ställning andra. Subsidiaritetsprincipen artikel B och 3b innebär mak-änstater attannan

så innehållerskall decentraliseras till nivålokal möjligt. Artikel F skyldighetärten som en
för Unionen den nationella medlemsstaterna. Solidaritetsprin-respektera identiteten hosatt
cipen innebär inte enbart lojalitetsförpliktelse erkännandeArt.A ävenutan ett atten av
medlemsstaternas situation varierar och förpliktelse för rikare Ge-stater att t.ex.en genom
menskapens fonder understödja de juridiska ömsesidighetsprincipenDen upp-svagare.

förpliktelserställer för oproportionelig diskrepans mellan och dettagräns görstatersen
den ekonomiskt betonade regeln ömsesidiga fördelar och jämlika konkurrens-även mer om

frågorbetingelser vilken kan aktualiseras vid social eller miljödumpning.t.ex.om
Slutligen bör den politiska erfarenheten beaktas olikheter bara deatt accepteras om

tillerkänns minoritet medlemsstater. Detta har visat sig vid tillerkännande över-en av av
gångsbestämmelser Såför medlemmar eller vid Europeiska monetära systemet. snartnya

N innehåll folkrättsligaDet dock märkaömsesidigheti EGhar den ömsesidighetsprincipenär änatt ett annat
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ellerStorbritanien ettex.tillerkännas störreskulleregim statjuridiskavvikande enen
förgjortsbegränsningarharEFTAellerDanmarkochStorbritanienflertal stater

beslutsfattande.i EG:sdeltagande

geometrivariabelochmulti-speedlösningarInstitutionella av

EUförInom ramen
denfattigochliten änärbeviljasundantag lättare statfastställasinte somDet kan att en
lik-undantag,uttryckligatillerkänntsoftaStorbritannienharstark. Däremotochär storsom

Tysklandnyckelländer:för EU:sså falletvaritintemedanMedelhavsländer,fattigaresom
sådanaförstruktureninstitutionellaoch denundantag reg-tillMöjlighetenFrankrike.och
anmärkningförstaEnochmindreförhållandet mellan större stater.påverkar dockleringar

variabeltillmöjlighetenerkännerpelamatvå folkrättsliga geo-deproblematikentill är att
undan-tillerkännafrågan permanentaandraoch attobserverats attmetri, vilket omenovan,

underställaskommeronekligenunion,europeisk att reger-fördrageti det somtag omnya
medgivande.mindredärmed deochbeslut staternasenhälligtkräveringskonferensen,

småförhållandet mellanpåverkaskompetensområdeEG:sinomsamarbetetVad gäller
påverkar medlemsstaternasinteundantagvissaframför alltmedlemsländer attoch avstora

deltagande.medförenligainteandramedan ärinstitutionernaideltagande
medsådant förenligtärEGiundantag ärbeviljande ettattförjuridisk omEn gräns av

direktiv,ellerförordningaktsekundärrättslig t.ex.tillåtas i mensyftemål detkanEG:s en
fördragsrevision.förenligt krävsdet inteär

protokollHemligal
hemligaledsagatsdirektiv harRådetbeslut i pro-har observerats avPå tid att omsenare

säker-tjänatde haroviss,framtidoch deras ärkritiserats somhartokoll. Detta men
idetsedanTV-direktivetför ettröstadeTysklandmajoritetsbeslut.vid t.ex.hetsventil

programinne-regelntillförsäkranKommissionens attfått Rådets ochprotokoll omsådant
tvingande.juridisktintepolitisk ochhåll skulle somanses som

Artikel 7Cenligtundantag2 Temporära
medbeviljasundantagbeträffande staterprinciper an-innehållerartikel somDenna tre

multi-speed,temporalprincipEnmarknaden.inre pro-den enupprättandetledning avav
funktionmarknadensdenstörningmöjligaminstaportionalitetsprincip gemensammaav

Kommissionen.föreslagetskalloch undantaget avvara
100A 4Artikel3

nationella reglerbehålla sinamöjlighetbehandlats attartikel, staterDenna gerovan,som
väsentliga behov.deregleringgemenskapsrättslig motområden för svararom

politik.supplerandeområden förbeträffandegeometri förutsattVariabel4
ochrollinspirerandeochkoordinerandeEG barahardessaBeträffande en
ochforskningl30KArtikelfulltdeltaintemöjlighetviss ut.har ommedlemsstaterna att

s.16l1992,Paris,2" européen,LeDelors,Jacques concertnouveau
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teknisk utveckling förutser endast vissa medlemsstater stårsamarbetar och för fi-t.ex. att
nansieringen.

5 deltagande i institutionernas beslutsfattande för länder med undantagpermanenta
i frånopt-out Maastrichtfördraget bestämmelserna frånEkonomisk och unionmonetärom

protokollet och överenskommelsen socialpolitikom
frånPermanenta undantag delta i dessa har godkänts under det villkoret deatt att stater

har undantag Storbritannien och Danmark i första fallet och Storbritannien i det andrasom
från då frågorutesluts institutionerna dessa skall beslutas. RådetMajoritetsreglerna i har

därför reviderats Artikel fråga109K och länderna i fråndessutom utestängda Eu-ärgenom
ropeiska centralbankens styrelse.

Samarbetsarrangemang mellan EU och andra europeiska stater

Slutligen bör observeras EU har samarbetsarrangemang med europeiskaupprättatatt stater
vill ha regler i utsträckning identiska med EU:s, dessa villär länderstor utan attsom som

eller kan medlemmar. tvåMan kan skilja olika sådana Dess-typervara av arrangemang.
övergångsordningarkan till viss grad jämställas.utom

Övergångsperioder1 för medlemmar common but unequalnya
I strikt mening bör detta klassificeras tidsbegränsade undantagsregler för medlem-som

i EU, under frågadet landet i har och i institutioner,EU:s kan detsäte stämmaattmar men
åtnjuta frånfrihet fullt träffas EG:s förpliktelser under avsevärd period, tillatt ut av en upp

år,tio i till fallet vid multi-speed dåbestämd tidsgräns förpliktel-ärmotsats utsattmen en
skall gälla fullt ut.serna

samarbetsområdet2 Europeiska EES butseparate equal
Detta uppbyggt någraEG:s regler den inre marknadenär och denatt om om gemen-

marknaden skall och tillämpas identiskt i EU och EFTA-ländema utomsamma vara
Schweiz. Arrangemanget kännetecknas skilda institutioner för EG och EFT A samtav en

institutionell ordning där tvåEG och EFTA-staterna uppträder ochgemensam partersom
beslut fattas åmed konsensus mellan EG sidan åoch EFT A-staterna den andra. EFTA-ena

fåhar viss möjlighet sina synpunkter framförda beträffande de regler de kom-staterna att
bli bundna under EG:s beslutsprocess decision-shaping fårde deltaga iattmer av men

EG:s institutioner och beslutsfattande.
3 Europaavtalen med central-och östeuropeiska länder separate and unequal

ickeDetta reciproka till de central- och östeuropeiskaär ländernas fördel,arrangemang
och syftar till tioårigdessa under period skall sin lagstiftning och ekonomiatt en anpassa

innehållertill EU:s. någotDet inte institutionellt mellan ländernagemensamt arrangemang
och EU, bilaterala eftersom avtalen inte avsedda Deärutan att permanenta.organ, vara
beräknas övergångsperioder.medlemskap medersättas av
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