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Förord

Enligt Maastrichtfördraget ska EU-länderna under 1996 sammankalla
konferens med företrädare för medlemsländemas regeringar.en

Konferensen, inleddes den 29 1996, ska undersöka vilkasom mars
bestämmelser i fördraget behöver ändras för de mål stårattsom som
angivna där ska kunna uppfyllas. Den här fördragetöversynen skaav

med sikte påäga skaEU utvidgas med antal länderatt villrum ett som
Östeuropa.bli medlemmar, främst i Central- och

Den parlamentariska EU 96-kommittén tillsattes regeringen 1995av
för arbeta med två huvuduppgifter: dels låtaatt utredningargöra om
viktigare sakfrågor kan komma behandlas underattsom
regeringskonferensen, dels stimulera den offentliga debatten kring
konferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsikter tillfällege

för sina uppfattningar.att argumentera

Inom för den arbetsuppgiften har kommitténramen senare arrangerat
seminarier och hearingar skriftserie med informationsamt utger en
och bakgrundsanalyser olika frågor inför regeringskonferensen.av
Några skrifterna sammanfattar seminarier och hearingar. Följandeav
övriga skrifter har i denna serie:getts ut

"EU:s regeringskonferens lägesrapport"en- -
"Röster EU:s regeringskonferens hearing medom- -

organisationsföreträdare, debattörer och forskare" SOU 1995:77
"EU regeringskonferensen 1996 institutionemasom rapporter- -

och synpunkter i övriga medlemsländer" SOU 1995:80
"EU-kandidater 12 länder kan bli EU:s medlemmar"som nya- -

SOU 1995:83
"Ett utvidgat möjligheterEU och problem. Sammanfattning- av-

hearing i augusti 1995" SOU 1995:101en
"Medborgarnas frihetEU och säkerhet Frågor unionensom- -

tredje pelare inför regeringskonferensen 1996" SOU 1995:102
"Omvärld, säkerhet, försvar. Frågor EU:s andra pelare införom-

regeringskonferensen 1996" SOU 1995:111
"Sverige i EU makt öppenhet, kontroll. Sammanfattning ettav- -w

seminarium i september 1995" SOU 1995:130
"Vem bestämmer vad internaEU:s spelregler inför-

regeringskonferensen 1996" SOU 1996:4



införFörsta pelareFrågor EU:s"P0litik0mråden under lupp. om-
1996:51996" SOUregeringskonferensen

EU-ländersoch övrigaBakgrundTurin.Maastricht till"Från- 1996:24.SOU1996"regeringskonferenseninfördebattförslag och

96-seminarium EUsammanfattning ettDenna ärrapport somaven
sammanställtsharapril 1996. Textendenarrangerade 24kommittén av

Bolling.Anderspressekreterarekommitténs

i maj 1996Stockholm
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Inledning

EU 96-kommitténs sista seminarium hade det koncisa "Vadtemat
händer nu" och ägnades huvudsakligen procedurerna kring och
under regeringskonferensen. Det kan kallas extraordinarieett

eftersom seminarieserien ursprungligen tänktarrangemang, attvar
avslutas i fannsDet emellertid starka önskemål, både inommars.
kommittén och från andra håll, på detta påsätt delattom ge svar en
frågor hur konferensen går till, vilka aktörer deltar och vadom som

kan hända efter det denväntas avslutats. frågorDessa hadeattsom
inte helt och hållet i tidigare delar kommitténs verksamhet.retts ut av

Sju medverkande

Seminariet ägde i riksdagshuset i Stockholm eftermiddagen denrum
24 april 1996. De medverkande förutom talrik och aktivvar en-
publik Christer Asp, chef för Anita Gradins kansli i EG--
kommissionen, Christian Andersson, chef for Europaparlamentets
Stockholmskontor, Johan Enegren från Sveriges ständiga representation
vid EU, Inger Jägerhorn, EU-korrespondent för Dagens Nyheter,
Thomas Belius från UD:s lGC-grupp, Hans Regner, kanslichef i
riksdagens EU-nämnd, och Olof Ruin, professor emeritus vid
Stockholms universitet.





Fastslagen flexibilitet
blir inslag i EUnytt

Exakt vad kommer förhandlingarnaut undersom av
regeringskonferensen kan vi inte i dag. råderDetveta olika
uppfattningar huruvida det blir omvälvningarstora eller baraom

påkrusningar Den svenska kommissionsledamotenytan. Anita
Gradins kanslichef Christer Asp, inledde seminariet, menadesom
dock resultatet iatt eller form kommer påverkaatten annan
utvecklingen i Europa.

ansågAsp två element regeringskonferensatt det här slaget.styr en av
förstaDCL kravet fördjupningär samarbetet innan utvidgningav en

kan komma i fråga. Utvidgningen står formelltEU inteav
dagordningen, den kommer finnas med i bakgrunden underattmen
hela förhandlingsprocessen.

Detta krav fördjupning och konsolidering har funnits före varje
tidigare utvidgning. Men enligt Asp tycks behovet större ännu vara
någon gång tidigare formerna föröver samarbetet, "medatt tankeav se
på kandidatländernas karaktär".

Lång rtsträckasta

andraDet elementet behovetär Maastrichtfördragetöveratt ochav se
hur det har fungerat. De viktigaste frågorna, menade Asp, är att
förbättra de samarbetsinstrument har,EU inte minst på det utrikes- och
säkerhetspolitiska området, och skapa "medborgarnas Europa".att ett

Det förklaringen tillär förhandlingarna har haft så långattsenare en
startsträcka: har lärt läxan från Maastricht och vill främjaman

Ännuöppenheten. det bit kvar tillär svenska offentlighetsregler,en
rörelseriktningen det hållet,är menade Asp, tycktemen attsom en

offentlighetsprincip i EU välgärning och skulle inte minst tavore en
kål del cirkulerar i Bryssel ochmyter Bryssel.en som om



förhållanden påverkarExterna

på förhandlingarna de kommmer draOmfattningen gör attatt ut
påverkar förhållanden, intetiden. delDessutom externaen som

sådant förhållandetill dagordningen. första denegentligen hör Ett är
andra "det har såredan nämnda utvidgningen. Ett EMUär satsats

spricker har vikapital i tidtabellenmycket politiskt EMU, att enom
kan höjas utvidgning".fördjupningskris, och kommaröster att mot en

exemplifieras finansieringen de transeuropeiskamedEtt tredje kan av
konflikthandlar bestämt mellannätverken. Det närmare om en

områden sysselsättningen,prioriteringen olika transporter m.m.somav
å den andra.kostnaderna för utvidgningenå sidan, ochena

ländernaförhållande enligt hur deAsp,fjärdeEtt är, storaexternt
regeringskonferensen utvecklasdet vilketkommer uppfatta sättatt

medborgarnasFrankrike. femte, slutligen,ochfrämst Tyskland Ett är
måste visamåste bli begripligt, ochreaktion. Resultatet attman man

något konkret arbetslösheten.gör

Differentiering väntaatt

regeringskonferens,inslag i dennakommer finnasDet ettatt som
Tidigarefördragsöversyner, menade Asp.från tidigaresärskiljer den

från början till slut, dennamåst "sitta med i båten"länderhar alla men
fungerande möjlighetför skapaländerna arbetagång kommer att att en

sig delar samarbetetmedlemsländer mälaFör enskilda att enur av -
Christereller flexibel Aspdijferentiering,möjlighet till integration.

sådanlättsinnigt påinte skaemellertidbetonade att enseman
filen" kommerden "långsammastealltid väljermöjlighet: länder som

inflytande.förloraalltmer att



Parlamentet deltar i

processen

Europaparlamentet och kommissionen har i sina införrapporter
regeringskonferensen intagit ganska likartade mångapositioner i
frågor, konstaterade Christian Andersson, chef för
Europaparlamentets kontor i Stockholm. Men medan
kommissionen direktär under förhandlingarna, stårrepresenterat
parlamentet utanför. Fast inte helt: talmannen och ett par
ytterligare får fortlöpanderepresentanter rapporter.

rollDen Europaparlamentet har fått under regeringskonferensen är en
kompromiss, berättade Andersson. Parlamentets önskan få deltaattvar
i Förhandlingarna observatör, sådan lösning kunde intesom men en
medlemsländerna ställetI får talmannen Klaus Hänschenas om. nu
och två ledamöter i parlamentets institutionella utskott, Elmar Brok och
Elisabeth Guigou vilka också ingick i reflexionsgruppen 1995
föredragningar chefsförhandlarna minst gång i månaden.av en

Talmannen Hänsch hade fram till tidpunkten för seminariet haft ett
tillfälle framföra Europaparlamentetsatt synpunkter till
medlemsländernas ministrar. Problemet menadeär, Andersson, att
ståndpunkterna politiska kompromisserär och måste så eftersomvara,
parlamentet så många olika åsiktsriktningar, och många frågorrymmer
har aldrig definierats konkret, sysselsättningen och öppenheten.t.ex.

Stor förändring jämfört med Maastricht

Även parlamentet inte får följa förhandlingsarbetet fullt detom ärut,
faktum institutionen detta dragits iatt sätt storprocessen en
förändring jämfört med de förhandlingar ledde fram tillsom
Maastrichtfördraget, påpekade Andersson: "Då blev det konfrontation.
Europaparlamentet försökte få olika nationella parlament inteatt
ratificera fördraget inte parlamentets ståndpunkter tillgodosågs. Såom
kommer det inte bli nu."att

Den särskilda arbetsgrupp för regeringskonferensens frågor som
inrättats i parlamentet samarbetar med Brok ochnära Guigou.
Upplägget förutsättningar för sakligare debatt och konkretareger en
förslag inför Maastricht, troddeän Andersson.



fyraFormellt bara

frågor för översyn

iregeringskonferens 1996 artikel NUtgångspunkten ärför EU:s
slår varje medlemsland ochfastMaastrichtfördraget, attsom

i fördraget.förslag till ändringarframkommissionen kan lägga
Johanför konferensen taladeförutsättningarnaOm formellade

i Bryssel.från EU-representationSverigesEnegren

sammankallasdet skaockså l996Artikel N säger att en
Maastrichtfördragetde delarförregeringskonferens överatt somavse

institutionereffektiviteten ibibehålla EU:sförbehöva ändraskan att
imålformuleringarnatillhänvisningmekanismer enoch görs

ochartiklarna A B.

uttryckligen skaMaastrichtfördragetvadstrikt efter sägerGår sesman
medbeslutandeproceduren somfyra frågor:inteblir det änöver, mer

deni lagstiftningen,Europaparlamentet vetorättytterstaenger
eventuell rangordningsäkerhetspolitiken,ochutrikes engemensamma

räddningstjänst,huruvidanormhierarki ochEG-rättsaktermellan
i fördragetavdelningarska fåenergi och turism egna

dagordningenutökningSuccessiv av

spörsmål dessa kommerflerhelt klartemellertid änstår detdagI att
regeringschefer olikaochSuccessivt har EU:sdiskuteras. stats-att
antal forfastslagitoch översynmellan 1995 ämnen1993 etttoppmöten
bestämdedecember 1993regeringskonferensen. lunder t.ex. attman

utvidgningen, skakommandeför den överförberedelse sesom enman,
ministerrådet.iröstviktningenkommissionen ochiledamöterantalet

uppdraget tilldå breddadebekräftades i juni 1994,Detta enman
ocksåharinstitutioner. ManEUzs attallmän sagtöversyn av

revideras.behöverbudgetprocessen

artikelMaastrichtfördragets N,alltså står idetkan,Dessutom som
EU-samarbetethelst ivadmedlemslandvarje strängt tagetta somupp

naturligtvis inte tiddet finnsregeringskonferensen. Menunder att se
särskiltinte alltidEntusiasmendelar samarbetet. äralla stor,över av

flerfler ochmedlemsländerna,från de överinte attstora
menadeinför konferensen, Enegren.läggs framändringsförslag



Okända faktorer kan bli
avgörande

Planering brukar störas verkligheten, och regeringskonferensenav
blir sannolikt inget undantag. Konferensen skuggas treav
"sidoagend0r", enligt DN:s EU-korrespondent Inger Jägerhorn: en
allmän och känd, delvis dold och fullständigt okänd.en en

Den första agendan, eller dagordningen, innehåller utvidgningen
inklusive de nödvändiga förändringar jordbruks- ochav
strukturpolitiken hör dit, budgetprocessen,EMU, VBU-fördragetsom
som löper ut och andra kända och väl diskuterade inslagsnart i de

årens politiska verklighet i "Månganärmaste Europa. dessa kommerav
i debatten överskugga regeringskonferensen, bara ska skapaatt som
verktyg för framtida förändringar", sade Jägerhorn.

andra dagordningenDen alltså delvis dold ochär "speciell". Den
i första hand medlemsländemasutgörs olika politiska käpphästar.av

Länderna kommer försöka "packa in" sina hjärtefrågor iatt
konferensen eller menade Jägerhom. Påsätt, dennaett annat
dagordning finns också de folkomröstningar regeringskonferensensom
resultat planeras i några medlemsländer.som

Galna ko-sjukan i Turintema

Den tredje dagordningen, dold och helt okänd,är ville Jägerhornsom
illustrera med företeelser i den politiska historien: Berlinmurenstre
fall, Mellanösternkrisen och galna ko-sjukan. Det sig alltsårör om

händelser i dag okända, kommer påverkaexterna är attsom men som
hela integrationsprocessen. Regeringskonferensen har fåttredan ett
konkret exempel på detta: under själva invigningen konferensen,av

i Turin, kunde och regeringschefernatoppmötet inte undvikastats- att
del tiden diskutera frågan galna ko-sjukan, juststoren av om som

blivit akut.

Inger Jägerhorn trodde frågorna på dessa dagordningar kommeratt tre
påverka regeringskonferensen på olikaatt sätt:tre

förstaDen leder till konferensen påskyndas.att-
andra kommerDen konferensen med nödtvång;avgränsa föratt-

förhindra kontroversiella och svårlösliga sidofrågoratt kommeratt upp.



problem uppstårDe inom for den tredje° nya som ramen
dagordningen kan, med positiv tolkning, medlemsländerna atten
fokusera behovet effektivare beslut och samarbete.närmareav
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Särskild organisation för

ståndpunkterberedaatt

Utrikesdepartementet samordnar förhandlingsarbetet i Sverige,
det är de olika fackdepartemeneten harmen som

förstahandsansvar för respektive sakområde under
regeringskonferensen. Det berättade Thomas frånBelius UD:s
IGC-grupp IGC, lntergovernmental Conference, är den engelska

påbenämningen regeringskonferensen.

Regeringskansliet har byggt särskild organisation för beredaattupp en
de svenska ståndpunkterna i förhandlingarna. Organisationen syftar till

skapa svenska positioner så fasta, de hålleratt är helaattsom pass
under regeringskonferensen,vägen förklarade Belius.

Varje berört fackdepartement för de sakfrågor kommeransvarar som
under konferensen. nivåEn däröver finns särskildupp en

"interdepartemental" samrådsgrupp med deltagare från alla
departement. Ovanför denna finns den så kallade EU-beredningen, och

regeringen. Samordningsansvaretöverst finns hos UD:s
handelsavdelning. Se scheman bilaga 1-3.i

"Det gäller ha samstämmig förhandlingsorganisation,att vadatt vetaen
har sagt", poängterade Belius.man

Information påtill allmänheten gång

Regeringen samråder med riksdagen EU-nämnden fårattgenom
information före förhandlingsmötena och avrapportering efteren

Vissa departementmötena. har referensgrupper, där
intresseorganisationer ingår. informationenHur till allmänheten ska
organiseras under regeringskonferensen inte riktigt klart vidvar
tidpunkten för seminariet. Men Belius försäkrade föratt arrangemang
detta gång inom regeringskansliet,är och informationsarbetet tillatt

del kommer bedrivas i formerstor deatt EU 96-samma som
kommittén Massmedierna får kortaanvänt. genomgångar efter mötena

ministernivå och efter EU-nämndsmötena.

Belius gick också igenom det schema för förhandlingsmöten under
våren och försommaren, ordförandelandet Italien lagt sesom upp
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Enligt BeliusFrån den juli Irland ordförandeland.bilaga 4. l är
sannolikt de diskussionerkommer irländarna vilja igenomatt som

och därefter "vaskadet italienska ordförandeskapetunderägt rum
de villenhälliga ståndpunkter. Irländama harfram" möjliga sagt att

förhandlingsarbetet medhålla ungefär takt i som nu,samma
varje vecka det lättare i efterhandförhandlarmöten i ärsett attstort

skulle behövas försöka lägga till.stryka det änmöten attom



Förankring i riksdagen
"tjuvstartade" 1995

Riksdagen har inte någonskapat särskild organisation med
anledning regeringskonferensen. Man utnyttjar instanserdeav

finns: kammaren, fackutskotten, EU-nämnden. Det förklaradesom
EU-nämndens kanslichef Hans Regner.

Precis hur med förankra de svenska ståndpunkternaatt iprocessen
riksdagen kommer gestalta sig svårtäratt ännu enligtsäga, Regner.att
Samtidigt kan säga "tjuvstartade"att underman processen
reflexionsgruppens arbete 1995. Gunnar Lund lämnade svensksom

i till EU-nämnden.representant Nu Lund Sverigesrapporter ärgruppen
chefsförhandlare.

Alla riksdagens fackutskott kommer inte arbeta direkt medatt
regeringskonferensens frågor. FörstaI hand berörs utrikesutskottet och
konstitutionsutskottet. Mellan utskotten måste samordning ske.en

Tät kontakt under medlemskapsfdrhandlingar

Kanske kan förutse samarbete regering-riksdag underett EU:sman
regeringskonferens liknande det ägde undersom rum
medemskapsförhandlingarna, trodde Regner. Under den processen var
den dåvarande EG-delegationen i riksdagen i kontakt med de svenska
förhandlarna mycket under hektiskatätt skeden under det sista,
dramatiska dygnet kontakten oavbruten.var

betonadeRegner vikten de svenska Synpunkternaatt möterav
förståelse i riksdagen och i andra nationella parlament och vice versa,
eftersom det parlamenten sistär och slutligen ska godkännasom
resultatet regeringskonferensen.av



Vad händer när

överkonferensen är

professor Olofi seminariet menadepaneldiskussion slutetI aven
blir ochkonferensens slutresultat begränsat,Ruin attatt nog en

skissadedärför inte trolig. Inger Jägerhornfolkomröstning är ett
regeringskonferens efter denframtidsscenario, där bl.a. en ny

pålångtpågående Christer Asp säkerborta.inte är attvar
konferensen,varandra underavlösakriserna kommer att men

också blir hyggligt resultat.det till slutsäker ettatt

Förstaunder paneldiskussionen. detutvecklade FörOlof Ruin tre teman
olikamedlemsländerna iinte ska placera inmenade han att man

finns i hög gradutifrån olika krav de driver. "Detgrupperingar vilka
ocksåhåll varje land". tyckteolika inom Hankrafter drar attsom

debatten,mycket till idet refererasstater", är"stora somgruppen
enhet.kan betraktasoch knappastmycket heterogen som en

driva inomvilka krav bör EUmåsteSverigeVi i överväganoganu
för menade Ruin. iförmånligast Härdet utbyteför äratt oss,som

utgångspunkter:med flera olikagång kravdrivslandet sammanu
mångamellanstatlighetsmå bevaradinflytande förbevarat stater,

områden. Sverigeandra Vadstärkt samarbeteområden och gynnar
tillkommission, vilketför stärktbl.a. stödRuin efterlyste vore gagnen

medlemsländerna.mindreför de

från saknas"Tryck" medborgarna

blirslutresultat.regeringskonferensens DetandraRuins tema var
frånnämligen inget "tryck"finnstrodde han.begränsat, Det

96-kommittén och desstillNågon motsvarighet EUmedborgarna.
exempelvis inte i någotfinnsopinionsskapande arbete annat

vissdominerar i debatten.problem Enmedlemsland. Nationella
hotnågotfinns detråder. hellerinåtvändhet Inte gemensamt yttre -

"Åtminstonefokus. EU-ändra debattenssannolikt skullenågot ettsom
möjligt sade Ruinså lite ska ändras",dessutom förarbetarland att som

Storbritannien.syftade påochvidare

resultatetfördraget:gällde ratiñceringen dettredjeDet temat nya avav
medlemsländer i enlighet medmåste allaförhandlingarna godkännas av



deras respektive konstitutionella bestämmelser. Enligt den svenska
grundlagen Regeringsformen finns två procedurer kan blisom
aktuella fördragetnär ska godkännas. Enligt den krävs bara enkelena
majoritet i riksdagen. Enligt den andra krävs fjärdedels majoritet.tre
Avgörande för vilken används bl.a. huruvidaärsom nya
beslutsbefogenheter ha Överlåtits EG eller Ruin menadeanses att
det inte alldeles enkeltär Innebäravgöra. ändringar iatt t.ex.
ordningen för beslut i ministerrådet ytterligare beslutsbefogenheteratt
har överförts

frånKrav Nej till EU fick kritik

Ska Sverige folkomröstning finns två möjligheter: antingenarrangera
formellt beslutande omröstning i samband med riksdagsvalen 1998en

eller formellt rådgivande vid valfri tidpunkt. Ruin menade docken att
det förvånande det blir folkomröstningvore om om
regeringskonferensens resultat, eftersom bara små förändringar är att
vänta.

riktadeHan samtidigt skarp kritik organisationen Nej till EU:smot
krav folkomröstning själva medlemskapet och inteen ny om om
regeringskonferensens resultat eller EMU. sådan såEn här kort tid
efter den förra skulle omintetgöra den särskilda tyngd
folkomröstningsbeslut måste för de ska meningsfulla,attges vara
menade Ruin, och därmed "diskreditera hela folkomröstningsinstitutet".

Sysselsättning, IT och miljö viktiga faktorer

Inger Jägerhorn menade historiens pendel slår allt snabbare, vilketatt
påverkar EU:s regeringskonferenser,även tenderar komma medattsom

mellanrum. Följaktligentätare trodde hon konferensatt är atten ny
inte många år efter den pågående.vänta

tecknadeHon vidare scenario för vad kommer bestämmaett attsom
utvecklingen för EU och dess omgivning de åren.närmaste Det
präglades företeelser:treav

den höga arbetslösheten kommer"när den reaktionen",stora-
IT-revolutionen "den går inte politikerna" ochatt styra- av
miljörevolutionen en reaktion de ohållbara konsekvensermot-

miljöförstöringen till slut leder till för medborgarna.
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Kriser väntaatt

kommer"Regeringskonferensen från kris till kris, och slutetatt mot
kommer olyckskorparna kraxa förestående död", spåddeEU:satt om
Christer inledningi sin under paneldiskussionen. "Men dagAsp en
kommer resultat komma Och det blir ganskajagatt tror att ettett ut.
hyggligt resultat".

Asp tidigare under dagen,förmodade, liksom Inger Jägerhorn att
händelser i dag okända till del kommer sin prägelär sättastor attsom

Sådana också förhandlingarnapå konferensen. händelser kan göra att
det slutliga resultatet blir så bra det kandrar tiden. Men attut pass

alleuropeiskt fredsprojekt för första gången,bana för verkligtväg ett
trodde Asp.

kärnfrågorFyra

med penseldrag"Avslutningsvis listade nAsp stora
kärnfrågor:regeringskonferensens

går inte bevaraförändras.kommer "DetDeInstitutionerna. att att
medlemsstater". kan blimed det dubbla antalet Detdagens system

dubbelkvalificerad majoritet och s.k.fråga utökad användning avom
ministerrådetmajoritet ikvalificeradmajoritet en röster somav

befolkning. det gällermajoritet Närsamtidigt EUzsrepresenterar en av
medlemsländer iviktigt alladetkommissionen ävenär att

får varsin ledamot.fortsättningen

liksom"rättighetskatalog" kommer,rättigheter.Medborgarnas En
skrivning sysselsättningen.någon form omav

friheterna ska gälla måstefrågor. de fyraoch rättsliga "OmInrikes
gäller främst denlösas".gränsöverskridande problem Det

flyktingfrågorna.narkotikan ochbrottsligheten,internationella

måste hittasäkerhetspolitiken. "Manutrikes- ochDen gemensamma
samarbete försäkerhetspolitisktutrikes- ochformer for attett

Petersberg-uppgifternas.k.Jugoslavien-kriser". Deförebygga nya
evakueringsuppdrag ochkrishantering,åtgärder,fredsskapande
i fördraget.skrivas Enkommerhumanitära insatser att gemensam

blir också verklighet.och planeringenhet for analys
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