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Förord

utredning handlarDenna den pågående EU-utvidgningensom
säkerhetspolitiska konsekvenser för förSverige, helhet och förEU som
kandidatländema. Analysen skall direktiven frånenligt utgå ett
scenario där samtliga elva kandidatländer fullvärdigaupptas som
medlemmar i EU.

de säkerhetspolitiskaFrågan konsekvenserna den inleddaom av nu
utvidgningsprocessen har fram till förvånansvärttiden ägnatssenaste
ringa uppmärksamhet och inte varit föremål för någon grundlig analys

egentlig debatt sig i medlemsländernaeller eller i kandidat-vare
ländema. institutioner har fråganInom EU:s givetvis uppmärksammats

föroch blivit föremål överväganden. skriftligtDet material,är ont om
det sig officiellasig uttalanden och utredningar,rör veten-vare om

skapliga analyser eller diskussioner i media.
självklart överallt varithar medvetenMan de europeiskaattom

tillkomstgemenskapema alltsedan sin på 1950-talet hade säker-ett
hetspolitiskt säkramål, nämligen freden medlemstaterna emellanatt

fredligoch perspektivet och stabil utveckling i helaöppna mot en
Europa. Tanken de därutöver kunde innebära ökad trygghet föratt
medlemmarna förhållande till omvärldeni har sällan kommit tillupp
diskussion. härtillskäl har säkertEtt varit fram till denatt senast
företagna alltså denutvidgningen, omfattade Sverige, Finland ochsom
Österrike, det uteslutande NATO-medlemmar, så pånärvar som
Irland, sökte och alltså Danmark ochmedlemskap,som vann
Storbritannien, Grekland, dessa länderSpanien och Portugal. För var
NATO-medlemskap den deras säkerhetspolitik.självklara grunden för

ÖsterrikeI samband med och ansökteSverige, Finlandatt om
medlemskap förändrades bilden. diskussionen främstI Sverige kom att

frågan medlemskapet skulle binda land tillvårtröra ett gemensamtom
försvar och således innebära slutet den traditionella
neutralitetspolitiken. Argumentet Sverige skulle vinna säkerhetatt mot
hot från tredje land förekom sällan. Finland debattlägetI ett annatvar
och anslutningen till EU sågs där många håll som en
säkerhetspolitisk vinning i denna mening.

förstDet de central- och östeuropeiska ländernasär genom
ansökningar frågan under de fått och i vissa fallårensenaste stor,som
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anför säker-kandidatländernaaktualitet. flestaavgörande, De
önskan bli EU-motiven för sinde viktigastehetsskyddet attettsom av

exakta föreställningarsig någratycks dock ha gjortmedlemmar. Ingen
sådaninnebärverkligenvilket medlemskapethur och på sätt enom

fördel.säkerhetspolitisk
antal länder,framläggs besöktutredning härhar för denJag ettsom
samtal medfört ingåendeochkandidatländer,såväl medlems- som

och medierna.vetenskapliga institutför myndigheter,representanter
kandidat- ochambassadörema isvenskaockså bett deharJag
utvidgningen itillinställningensigmedlemsländerna att yttra om

land.respektive
svenskatillknutnamed antalhar jag samråttSlutligen experterett

institutet.och Utrikespolitiskauniversitet
framlagt viktigaEU-kommissionenharutredningens gångUnder

behandladeutredningende ibelysning åtvissrapporter som ger
publicerade studiernajuli 1997främst de igällerfrågorna. Det

ochaviema,de s.k.bedömningama,och ett"Agenda 2000" vart avom
självfalletharmaterialauktoritativakandidatländema. Detta noga

beaktats.
tillvisserligendetta slagstudieligger i sakensDet natur att aven

ochmedlemsländernabeslutochuttalandengrundasdel kanviss av
den i"objektiv"kanoch i så måtto storsjälv attEU menanses

ochhypoteser,utgå frånutsträckning ändå måste prognoser
har olikaochverifierasvetenskapligtkaninte somresonemang som

säkerhetspolitiskaofta i denblir,sannolikhetsgrad. Det som
mindre säkraellerfrågahandi sistadiskussionen, meromen

spekulationer.ochfall gissningaribedömningar,subjektiva värsta
Även möjligtsåvittutredningensyftet med är att ge enom

sannolikaellertänkbararespektivefakta,redovisning avav
nöd-punkter medvissafår framställningenutvecklingstendenser,

vad enligtantyderellernormativ karaktär.vändighet Jag somangeren
tillskall bidrautvidgningenregeringama för attåsikt krävsmin attav

medlemmarnastillträdandeoch denuvarandeoch deöka EUzs
säkerhet.

redogör förallmäntförstjagmaterialet såhar disponeratJag att
naturligttyckt detharsäkerhetspolitiskt projekt. JagEG/EU varasom

motiv förkandidatländemasde elvaomedelbart redovisadärefteratt
vinnaförväntningarframförallt derasimedlemskapönska EU, attatt

formellt har inlettansökningarderasökad säkerhet. Det är som
nuvarandeför deredogörelseföljerDärefterutvidgningsprocessen. en

på utvidgningen.medlemmarnas syn
säker-EU:sjag frågandiskuterarföljande kapitletdetI om

förrollanalysera EU:sförsökbetydelse.hetspolitiska Här görs attett
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alltsåtill omvärlden,medlemmarnas säkerhet i relationskyddaatt
innebärakanmedlemskapetfrågan vilketpå ettsätt ansesom

exempel på hurhärtill"plus". anslutningsäkerhetspolitiskt I ges
krishanteringfrågansituationer dåhittills iEG/EU reagerat om
skulle kunnahurfrågan EUavsnittsärskiltaktualiserats. Ett ägnas

diplomati"."förebyggandeförmåga idkaförbättra sin att
säkerhetspolitisktibetydelsenkapitelSedan kommer ett om

samband medifrämstfördjupning,EU-samarbetetshänseende av
medlemsantaletdetbetydelsenrespektivetillblivelse, störreEMUzs av

heterogeniteten.därmed ökadeoch den
ochmellan EU:ssambandetjag belysakapitel sökerföljandeI

utvidgningar.pågåendesamtidigtNATO:s
ochtill EU EU:sinställningRysslandskapitelEtt ägnas

sammanhanget.roll iUSA:sutvidgning samt
konsek-säkerhetspolitiskautvidgningensredovisar jagSlutligen

föraspela förroll vi kanSverige och denför att processensomvenser
framåt.

och väckainformerabidra tilldirektivenbör enligtUtredningen att
harorganisationer. Jagnäringsliv ochinomallmänheten ochdebatt hos

framställningssättväljaönskemåltillmötesgå dettasökt ettattgenom
ändåsammanhangenkompliceradeofta görförenkla deutan attsom

utanförför läsarelättbegripligadem experter.gruppen av
EU-utredning,i minhar jagdirektivenEnligt att som avser

regional-belysakonsekvenser,säkerhetspolitiskautvidgningens även
ickeefter studiumharaspekter.jämställdhetspolitiska Jagpolitiska och

aspekter.dylikapåträffa någrakunnat
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projektsäkerhetspolitisktl EU som

säkerhetspolitisktoch fortfarande i grundenfrån börjanEU är ettvar
betänkerberättigatkategoriskt uttalandeprojekt. såEtt är om man

tillkomst, dess rollsammanslutningensomständigheterna omkring
och, intestabiliteten iårtionden säkra Västeuropaunder många att

pågående utvidgnings-denuppgift justminst, dess att genomnu
Östeuropa.till Central- ochutsträcka säkerhetprocessen

faller inte isäkerhetspolitiska området EUdetSom aktör
handlarbegrepp.definitionerna detta Detde hävdvunnanågon avav

storrnaktshegemoni ochbalanspolitik,och inteinte maktbalans omom
kooperativkanskeuttrycketkollektiv säkerhet. Detinte rätta ärom

säkerhet.gemensam
federation ellerstatsförbund eller forbundsstat, inteinteEU är

historisktbetydelse.ords hävdvunna EUkonfederation, i dessa är en
unik företeelse.

dragövemationellaorganisation medmellanstatligadenna ärFör
framtid ochavsedd för allingen i principDentidsgräns är attsatt. vara

detperspektiv"ödesgemenskap". i dettaäkta Settutvecklas till ären
uppsägning ellertillicke stipulerar någonlogiskt fördragen rättatt

medlem uteslutas.utträde. heller kanInte en
sig förmedlem kan beslutaintegivetvishindrarDetta attatt en

upprördauppseende ochskulle väckabeslutlämna sådantEU. Ett stort
skulle ocksåBeslutetbli högt.skullereaktioner. politiska prisetDet

bli mycketkundeuppgörelserrad ekonomiskaframtvinga somen
i egentligsanktionernågraför utträdande landet.betungande det Men
detockså i givnaharLandet i frågasvåra tänka sig.mening är att nog

de övrigasamarbetspartnerblivit besvärligfallet så atten
lättnad.medskulle hälsa dess uttågmedlemmarna

kanmellan medlemmarna. DetEG/EU tänkt säkerhet inåt,att gevar
kapitelFN-stadgans VIIIenligtden huvuduppgiftsägas motsvara som

tänkte sig"fädema"regional organisation.tillkommer Ingen attaven
eller iomvärld, isin Europaskulle skänka säkerhetorganisationen

uppträdaskullevärlden, i mening Europaden övriga än att somannan
internationellaansvarsfull aktör den scenen.en

betydelsensäkerhetspolitiska EU-överskuggandeheltDen av
alltså i självaliggerdeltagandemedlemskapet för de staterna
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medlemskapet. fastare"allt sammanslutning" talasDen i Rom-varom
Maastrichtfördragenoch ingen retorisk fras. Uttrycket återspeglarär

föresatsen hos grundarna efter den fruktansvärda katastrof detatt som
Nazi-Tyskland utlösta kriget utgjorde inleda historisk epok.av en ny

Vad sinnena i första hand till varje pris undvikaupptog attsom var
uppkomsten tysk expansionistisk imperialism stöddnytt av av en
väldig upprustning. tanke vägledde RobertDen statsmänsom som
Schuman, Alcide, Gasperi och Konrad AdenauerJean Monnet, De var

formliga fördrag binda de tidigare krigförande europeiskaatt genom
makterna iaktta freden, varvid förstai hand tänkte Tyskland.att man
Schumann sade i sin deklaration från maj inledde hela1950 som

syftet "faktiskskapa solidaritet", i första handatt attprocessen var en
mellan Frankrike och Tyskland. Uppenbart inrikespolitiskaär ävenatt
hänsyn spelade in. gällde allt stärka ekonomierna i deDet sättatt
deltagande länderna för kunna motarbeta de då mycket starkaatt

Frankrike, därmed skyddaeuropeiska kommunistpartiema, bl.a. i och
demokratin.

franskaMedlen blev enhetlig administration i första hand denen av
alltså de föroch tyska kol- och stålindustrin, militär upprustningen

grundläggande industrierna. Därefter kom avtal kontroll avom
kärnenergitillverkningen. Slutligen Romfördraget år inledde1957 som

fortfarande pågående ekonomiska integrationsprocessen.den
självklart alla deunder omständigheternaDet rätt attvar

grundläggande politiska avsikterna inte kom till direkt uttryck i de
olika fördragen. kunde tolkas utpekande TysklandDetta ettsom av

potentiell fredsstörare. ville uppenbara skälDettasom en man av
Tyskland förundvika. det angelägetTvärtom attvar engagera

undvikadeltagande i samarbetet jämlika villkor och därmed ett
historiska misstag Versailles-freden måsteupprepande detav som

utanför. i ställetinnebära, således hålla Tyskland Målet attattanses var
möjligt föra landet i förtroendefullt samarbete medettsnarast

segrarmakterna.
efterhar också lyckats. Adenauer och alla honomDetta Att

fullt politiskaföljande tyska regeringschefer helt och bejakat EG/EU:s
målsättning, de, slagordsmässigt uttryckt, velat hålla sina historiskaatt

i källaren och Tyskland europeiskt och intedemoner tvärtom, ärgöra
historisk vinning oöverskådlig betydelse.aven

starka har förblivit grunddrag i tyskEuropa-engagemangetDet ett
färgpolitik oberoende regeringamas politiska och sammansättning.av

Tyskarna syftar i grunden till i sista hand skall iEuropaatt enas en
federation eller konfederation. Tyskarna vill under ditvägen ge mer
inflytande till gemenskapsorgan kommissionen och parlamentet.som
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kandimensionförsvarspolitiskpå sikt EUTyskarna vill tasomge en
och NATO.medlemskap i VEUEU,formen gemensamtav
återföreningen.efter den tyskaoch det gällergällde föreDet

Tysklandsamarbetet mellanmycketdeterinrasbörHär näraom
och Adenauer. Dettade GaulleinleddesFrankrikeoch sam-avsom

EG/EU:s utveckling.förgenomgående tjänathararbete motorsom en
där till FrankrikesbalansförhållandebaseratkanDet ettsägas vara

innehavetsäkerhetsråd ochständiga platsen iden FN:stillgångar hör
ekono-befolkningstalet, denTysklands tillgångartillkärnvapen,av

igeografiska läget Europasoch detstyrkanmiska centrum.
alltså imedlemskap i EUinnebördensäkerhetspolitiska ärDen av

ochotänkbartmellan medlemmarnakrighand är attförsta att
ochtörhandlingsvägenskall lösasmeningsskiljaktighetereventuella

medlemvåldsanvändning.få leda till Ingenomständigheterunder inga
utspelutrikespolitiskaviktigaretillåta sig utanbör heller göraatt

samråd inom EU.
kandidatländema.allasjälvklart och insesAllt detta är av

uppstårtvistvad händersjälvklartdet inteDäremot är omsom
situationenjust denutanförstående Och detmedlem ochmellan ärstat.

medvetandefulltansökarländema. Ihög grad intresserar atti omsom
innehåller någraAmsterdamfördragen inteMaasttricht- ochRom-,

överhuvudtaget,några åtagandenförpliktelser, ellermilitära om
skallmedlemskapetde sigläge förväntarbistånd i kritisktett att

solidaritet.övriga medlemmarnastill devisst litarerbjuda skydd. De
kommeri detta sammanhanginnebörd Däromdenna förVad har term

handla.kapitel 3 att
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utvidgningsbeslutetbakomMotiven2

Kandidatländerna1

kandidatländer:länder ingår i kretseneuropeiskaelvaDet är avsom
Slovakien,Tjeckien, Ungern,Lettland, Litauen, Polen,Estland,

lämnadeTurkiet iBulgarien, Rumänien och Cypern.Slovenien, ett
tillEU-medlemskap, vilken avslogsansökantidigare skede en om

problem. harinrikes- och utrikespolitiska EUföljd landets senareav
Turkiet,samarbetsavtal medtullunionsavtal ochingått ettett men

till kandidatlandskretsen.landet interäknas
haransökan medlemskaplämnade sin tidMalta på menen om

dragit den tillbaka.därefter

Motiven

desammaiKandidatländernas motiv för söka sig till EU är stort settatt
tillhörighet tilldet få sinför handlaralla. främstaI rummet attom

bekräftad. dettaföreträdda idealen Devästvärlden och de denna serav
valsymbolisk vinning,något övervägtän ett avsomensom mer

vill bryta deningått i sovjetimperietcivilisationsmodell. De som
kvittför alla siginnebar och gångpolitiska isolering detta göraensom

självahegemonianspråk. Några sigtalaralla ryska somom
från detfrigöra sigvillvästländer mentaltkidnappade som nu

nationellasjälvkänsla och sinalla vinna sintidigare oket. vill återDe
uppleva medlem-ländertycks i någraidentitet. Något paradoxalt man

beslut,överstatligafattaorganisation kanskapet i EU, som enen som
självständighet.förstärkning sinav

också harkandidatländema CypernallabörDet nämnas utomatt
medlemmar i NATO. Treför blianmält sitt intresse att upptagna som

beskedetijuli i år NATOTjeckien fickdem, Polen, ochUngern avav
anslutning tillförvälkomna medlemmar.de Intressetäratt ensom

motiv förländernas EU-del medtillNATO överenstämmer stor
öppnadesMadridi 1997medlemskap. Vid NATO:s etttoppmöte

tillansluta sig NATO.deperspektiv för europeiska utöver atttrestater
tillhörigheten till denhelt medvetnaKandidatländerna är attom

påläggereller NATO,sig det gäller EUgemenskapen,västliga vare
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dem De deras medverkan i det västligaett stort vet attansvar.
förutsättersamarbetet de genomför och håller fast vid de Spelregleratt

gäller i europeisk politik, sådana de uttrycktes i Paris-stadgansom nu
år 1990, alltså principerna demokrati, fri ekonomi,rättsstat,om
mänskliga rättigheter och rättvis och behandlinggenerösen av
minoriteter. det gällerNär dessa krav konkret stipuleradeEU i detär
beslut Europeiska rådet fattade vidår 1993 i Köpenhamnmöteettsom
och öppnade dörren för medlemmar.som nya

ställs kandidatländema införDärutöver kravet tillägna sig denatt
anda lojalitet och kompromissvilja utvecklas i EU-kretsen.av som

Även länderna, tillhörigheten till den västligautöverom gemen-
skapen, självfallet har starka ekonomiska motiv för medlemskap,
såsom ökad till den fria marknaden, bättreexport gemensamma
tillgång till investeringar och krediter skäl i vissa länder,osv., som
exempelvis Tjeckien, helt dominerande, det i mångaär är
kandidatländer, däribland de baltiska, den förväntade säkerhets-
politiska vinsten spelar den avgörande rollen. Vid samtal medsom

för kandidatländema framhålls ständigt inte i sigrepresentanter att man
fruktar hot eller från Ryssland och det inte sådanaärattangrepp
farhågor föranleder intresset för snabb anslutning till ochEUsom en

hindrarNATO. inte det just möjligheten negativDet äratt av en
utveckling i Ryssland, den ryska skuggan", hela tiden har isom man
bakhuvudet och det förså angeläget dem snabbt få singör attsom
tillhörighet till bekräftad. från sovjettiden kommerTraumatväst att

länge.vara
Kandidatländema självfallet medvetna den avgörandeär om

skillnaden mellan det säkerhetspolitiska skydd respektiveEU,som
kan erbjuda.NATO dem det bara NATO de handfastaFör är gersom

militära garantier de eftersträvar. derasEU synpunktärytterstsom ur
second best.

det emellertid oklart hurNär NATO:s utvidgningsprocessärnu
fortsätter, ökar intresset för det säkerhetspolitiska stöd kanEUsom ge.

länderl några kan redan höra uttalanden innebörd detta stödattman av
i själva verket kanske lika värdefullt NATO-garanti, framförär som en
allt det gäller de inre och hot plägar betecknasnär yttre som som
"mjuka" och kanske inte lika allvarliga militära hot ellerärsom som
anfall kan lands integritet och självständighet påsätta ettmen som
svåra prov.

kandidatländema så vad EU-medlemskapetNär verkligenöverväger
kan innebära i säkerhetspolitiskt hänseende de naturligtvis på detär
klara med Rom-Maastricht-Amsterdamfördragen innehållerinteatt
några garantiâtaganden. Vinsten ligger i första hand i själva medlem-
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mellan likasinnadeskapet, alltså tillhörigheten till gemenskap stateren
allvarlig med varandra.aldrig råka konfliktbeslutat iattsom

säkerhet isöker för-kandidatländema vill något DeMen mera.
från tredjeochomvärlden, eventuella hothållande till övergreppmot

säkerhetpolitiska plusdra det oskrivnamakt. villDe nytta somav
dock, såvittländerna harkan innebära. ingetmedlemskapet I manav

plus verkligenvad dettagjort någon egentlig analyskunnat utrönas,
innebär.

kapitel.analys itill sådanförsökEtt görs ett senare

medlemskapUppskjutet

kandidat-vinningsäkerhetspolitiskförväntningar påMed de somen
frågar sig vadbekymmernaturligt de meddetländerna hyser ettär att

befararskulle innebära. Demedlemskapuppskjutetuteblivet eller
försämradifall skulle försättassådantistarkt de ettatt en

förtill lägetinte bara i relationsäkerhetspolitisk situation stater som
tidigare situation.förhållande till derasockså imedlemmarblir utan

överskådlig tid kande heller inomi vissa fallhärtillKommer att
starktskulle känna sigdemedlemskap i NATO,påräkna utsatta,

i kapitelbedragna. diskuterasFrågannärmast

redlanPåverkan nu

påverkat ansökar-och hari NATOPerspektivet medlemskap EUav
Alla har insettgenomgripandeutrikespolitik påländemas sätt. attett

har olöstamedlemmarEU eller NATOvarken accepterar nya som
Frankrikehar denOm intekonflikter med andra annatstater. av

harden saken.från påmint Des.k. stabilitetspakten 1995initierade om
sigangelägnavaritinledande skederedan i detta att tadärför anom

dem. Mycketsöka lösaförhandlingarproblem ochkvarstående genom
också uppnåtts.viktiga resultat har

baltiskamellan desärskilt betydelsefulltSverige staternaFör är att
bli under-beräknasframförhandlatsRyssland gränsfördragoch som

redan i år.tecknade
År grundfördrag.omfattandeSlovakienochavslöt1995 Ungern ett

Året därpå slöt Ungerngränsavtal.ingickLitauen år 1996Polen och ett
behandlade fråganframföralltgrundfördragRumänienoch ett omsom

förhoppningsvisskullei Rumänien. Dettaungerska befolkningenden
beståendeTrianon-freden 1920olycksaligasedan deninnebära att en

dagordningen.historiskadenavförd fråntvist skulleallvarlig vara
efter årataldetta åri börjanoch TjeckienTyskland avavangav

till övervinnasyftandeförsoning""förklaringförhandlingar attomen
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den historiskt betingade bitterheten mellan länderna kring Sudetlandet
och sudettyskarna. Polen och Ukraina har också undertecknat en
"försoningsförklaring".

Alla dessa avtal innebär i sak, oberoende det exaktaav
sakinnehållet, erkännande bestående och villighet inledagränser attav
goda grannskapsförhållanden. skulleDe med säkerhet inte hastor
kommit till stånd, åtminstone inte vid denna tidpunkt, detutan
hägrande framtidsmålet medlemskap i ochEU NATO.

Vilka de två organisationerna haft inverkan påstörstav som
beredskapen lösa gamla tvister svårt fastställa. vissaFöräratt att
ansökarländer har den viktigaste rollen säkert spelats NATOav som

erbjuda tillförlitlig och omedelbar säkerhet och inte ställeranses som
så omfattande krav inrikes reformer Sedan Polen,EU.som nu
Tjeckien och säkrat sitt inträde iUngern minskar rimligen derasNATO

"hårda" säkerhetshänsyn betingade intresse medlemskap i EU.av av
kvarstår deras övertygelseDäremot EU den organisationäratt som

bäst kan bistå länderna i skyddet de "mjuka" säkerhetshoten. Förmot
de kandidatländer inte inträder i NATO kommer förvänt-som nu
ningarna betydelse skyddEU:s alla slags hot öka.mot attsom

Några observatörer sig hysa förhoppningen de etniskasäger att
motsättningar i orsakat så konflikterEuropa många politiska ochsom
så mycken blodsutgjutelse skall självklart inte borta, sattanu vara, men
under ständig internationell bevakning och möjligheten därigenomatt
ökas de skall kunna hanteras i fredliga former. anförs skälDetatt som
till sådant antagande historien visat, inte minst i det fornaett att, som

folkenJugoslavien, det egentligen inte själva vill tillgripa våld.är som
hänsynslösa politiska ledareDet Milosevic och Karadzicär typenav

syftenför själviska exploaterar motsättningarna ochsom egna
framtvingar våldet. de politiker i kandidatländemaOm undersom nu
påverkan utsikten till medlemskap i EU och avslutat de olikaNATOav

minoritetsavtalenoch verkligen iakttar den återhållsamhetgräns- som
föreskriverdessa kan bidrag ha lämnats till historiskett en process som

innebär stabilitet i hela Europa.

Motiv mot

kan bland dem i olika kandidatländerDet ställer sigantas att som
negativa till medlemskapet återfinns framför allt nationalistiska och
gammalkommunistiska element. motiv återfinnasEtt tycks i desom
nationalistiska kretsarna sig frukta deltagande iär sägeratt attman en
sammanslutning benämnd "union" skulle kunna övermäktigtutöva ett
inflytande på landets politik. villMan inte byta Sovjetunionen mot
Europeiska Unionen.
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kan vinna i styrkaAndra anförts och närargument som som
utlänningar, varvid i första handsigavgörandet närmar är att man

fyra frihetema för vinna kontrolltänker tyskar, skall utnyttja depå att
egendom. Särskilt ioch, exempelvis, förvärva fastnäringslivetöver

tidigare i Danmark,och liksomTjeckien, Polen Ungern är man,
land och hus för fritids- ochmycket känslig för tyska uppköp av

affarsändamål.
flera kandidat-jordbrukama iSlutligen hörs vamande röster attom

jordbruks-radikal reformländer, inte EU:sav gemensammaenom
bli starkt lidandegenomförs, kan kommapolitik sättatt ett som

folkliga reaktioner själv-politisk Negativaföranleder social och äroro.
stegrade livsmedels-medlemskapet medförfallet också väntaatt om

priser.

Reformprocessen

politisk ochinbegripna i omvälvandekandidatländemaAlla är nu en
rådetEuropeiskasocio-ekonomisk förändringsprocess ansettssom av

ochspela roll fullvärdigaskall kunna sinnödvändig för deatt som
i framtiden. ocksåoch Tankentillförlitliga EU-partners är attnu

förutsättningen för på fred ochstabilitetdemokrati och inre är en
och motstånds-utrikespolitik länderna blirinriktadsamarbete att mer

påtryckningar kan komma utifrån.hot ochkraftiga mot som
alltså så snabbt möjligtkandidatländema måsteAlla anpassasom

institutioner gäller i detill vadoch sinalagstiftningsin som
västeuropeiska staterna.

få tilli detta arbete ökade möjligheterkretsarReformvänliga attser
och administrativa reformer desocialaekonomiska,stånd de som

påalla omständigheterundergenomföraönskar stötersommen
ex-kommunistiskaoftanationalistiska,motstånd från konservativa och

krafter.
regeringar,krav påemellertidRefonnprocessen ställer stora

fatta beslut och vidtaadministration. tvingasparlament och Dessa
landetsdet ifrågavarandepåhar omfattande verkningaråtgärder som

sannolikt, demöjligt,och socialaekonomiska liv. Det attär rentav
levnads-tillfällig sänkningkrävs medföromställningar avsom en

och i vissanäringsgrenarvissaoch sysselsättningen inomstandarden
irefonnprocessen någotbli den inreFöljden skulle kunnaregioner. att
ochkan sprida sigMissmodetellerland saktar stoppar geupp.av

förkan bli lockandestämningar.nationalistiska Detnäring åt
söka exploaterabrun fårgställningpolitiker röd ellerpopulistiska attav

demokratin ochhotarspänningar påsådana rättsstaten.sättett som



20 SOU 1997:143

sådan utveckling skulle uppenbarligen ha säkerhetspolitiskaEn
frågakonsekvenser. Landet i blir mindre pålitlig aktör i EU:sen

för främja europeisk stabilitetfortgående arbete och kan i fallvärstaatt
i utrikespolitiska äventyrligheter. Samtidigt skulle landet kunnadras

mindre motståndskraftigt påtryckningar utifrån.bli mot
därför särskild vikt kandidatländema får verksamt stödDet är attav

för effektivisera reformarbetet och demfrån påskynda ochEU sättaatt
stånd uppfylla de Europeiska rådet uppställda kraven.i att av

Befolkningen

kandidatländemasgäller inställningen till EU-medlemskap hosdetNär
möjliga, detbefolkningar, kan inga säkra analyser äräven attantas, om

stödet kraftigt varierar från land till land.folkliga
finns undersökning säkert medde baltiskaFör tre staterna en som,

befolkningenindikerar ivid osäkerhetsmarginal, 59att procent aven
folk-i Litauen iEstland, i Lettland och 5652 procentprocent en

förför medlemskap i Siffrorna deomröstning skulle EU.rösta
Estland och Lettland 58, respektivebetydande ryska folkgruppema i är

läkare,Siffrorna bland privata företagare, lärare,högst66 ärprocent.
och jordbrukare.och offentliganställda, lägst bland arbetareofficerare

frånopinionen tveksamhet.Tjeckien finns inom DetI sägsstoren
absolut inte givet,ansvarigt håll i det sannolikt,Prag är attatt enmen

positivt resultat.folkomröstning skulle ge
medlemskap stödjasPolen, och Rumänien tordeI Ungern överav

tredjedelar befolkningen.två av

Medlemsstaterna2.2

nuvarandefastställa vilken hållning deinte helt lättDet är att
utvidgning, derasegentligen intar till frågan EU:smedlemmarna om

farhågor. vanlig föreställningkalkyler, förväntningar och En är att
Medelhavet.alltefter sig Atlanten ochintresset närmaravtar man

emellertid komplicerad så.Bilden är änmer
utvidgnings-sig stödja självaSamtliga medlemsstater säger

enhälligt varit med inledahar också självaDe attomprocessen.
sin hållning rad beslutoch därefter bekräftatdenna avgenom en

naturligEuropeiska rådet. Utvidgningen förklaras inte bara mot
överenskommelser konstituerarbakgrund ordalagen i de somav

Maastricht- och Amsterdamfördragen. DenalltsåEG/EU Rom-,-
stabilitetenpositiv for den europeiskauppfattas också allmänt settsom
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i Samtidigt inser de denna utvidgning långt svårare, ochärstort. att
sannolikt tidsödande, utvidgningama.de tidigareänmer

alla medlemsländer bejakades tid Greklands, Spaniens ochI sin
viktigtPortugals inträde. Skälen just allmänpolitiska. Det attvarvar

forna gemenskapen.inlemma dessa diktaturländer i den demokratiska
Vid påseende olika från land till land,reaktionernanärmare är rätt

både politiska befolkningen.inom det etablissemanget och i

Federal ister

federalistiskt inriktade medlems-skiljelinje går mellan deEn mer
länderna kantill vilka framförallt flera de ursprungligastaterna, sexav

vittgåenderäknas, och de medlemmar sigmotsätter ensom
den federalistiskaöverstatlighet. Många dem stöder Europa-av som

centraltanken skulle vilja den pågående utvidgningen som ense
historisk leder fram till Förentadrivkraft i Europasetten process som

fall och det kalla krigets upphörandeSovjetväldetsStater. göraanses
för sådan utveckling särskilt Deförutsättningarna gynnsamma.en

central- östeuropeiskabefarar emellertid inträdet de och staternaatt av
erfarenheter särskilda nationellaolika historiska ochmed deras

samarbetet ochallvarligt det sakligakan kommaintressen tunnaatt ut
det tvivelgenomföraminska dess effektivitet. Att EMU, är utansom

blifördjupning, skulle kunna svårtprojektet för samarbetetsviktigaste
skulle bli lidande.Integrationen och sammanhållningenomöjligt.eller

projekt fyllt riskerdärför utvidgningentenderarDe att ett avsomse
stöderpolitiska utfästelser utåtde på grund EU:ssamtidigt avsom

bekännelse.projektet med läpparnasen
oroväckanderesultatAmsterdam-mötetsansågMan snarastatt var

enighet debeslöt föregåendedärför EUfrämst att utanatt om
den inslagnafortsättainstitutionella aspekterna, bl.a. röstviktningen,

utvidgning.vägen mot
varnandekretsarStorbritanniens medlemskap i dessa ettsomses

i själ och hjärtabritternaexempel. har i och för sig aldrigDe atttrott
målsättningar drev framomfattar de grundläggande ideal och som

grundenåsikt britterna ifinner sinEG/EU och de många belägg för att
ekonomiskt nyttiguppfattar organisationeninte än enmersom

överbyggnad där depolitiskmellanstatlig sammanslutning med en
gällande och,inflytandemed för sittmåste göraatt omvara

skadliga beslut.synpunkt Mannödvändigt, bidra till hindra derasatt ur
tycks intaunder BlairLondon-regeringen Tonygläds åt denatt ennya

samarbete.fördjupatpositiv attityd kan möjliggöra ettmera som
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Nord syd-

En skiljelinje går mellan de rikare nordeuropeiska länderna ochannan
de mindre välbeställda sydeuropéema. länderI Spanien ochsom

befararPortugal behöva betala högt förpris utvidgningen.att ettman
befarar särskiltMan konsekvenserna de mycket omfattandeav

reformer den jordbrukspolitiken och medsystemetav gemensamma av
strukturfonder utvidgningen kräver. spanske premiär-Densom
ministern har gått så långt peka de negativa ekonomiskaatt attsom
konsekvenserna innebär risker for inreden stabiliteten i flera deav
nuvarande medlemsländerna.

Slutligen i dessa medmånga länder ovilja tyngdpunkten i EUattser
utvidgningen flyttas längre och österut.genom norr-

Samtidigt erkänner regeringama den stabiliserande effekt ettsom
medlemskap skulle innebära för de central- och östeuropeiska staterna
och därmed för hela känner igen sig självaEuropa. De i kandidat-
ländernas efter stonnig, våld och påtvingad diktatursträvan att en av
präglad historia söka hemvist i det vidare, västerländskaen samman-
hang EU representerar.som

de avsedda länderna harI svårt någon egentlig realitetattnu man se
i det säkerhetspolitiska skydd medlemskapet kan innebära för desom

medlemmarna. deras solidaritet med dessa länder iAttnya egen
händelse hot eller medlemsland skulle kunnamot ett annatav angrepp

just till följd detpå EU-medlemskapetsättas prov av gemensamma
tycks överhuvud inte uppmärksammas. den de i sådant fallI mån

sker det inom för NATO-medlemskapet.engageras ramen
det gäller stormakterna Tyskland, Frankrike StorbritannienNär och

inställningen i utvidgningsfrågan främst bestämd allmänpolitiska,är av
också inrikespolitiska, hänsyn.men av

Tyskland, Frankrike och Storbritannien

starkt medveten den säkerhetspolitiska dimensionenI Bonn är man om
EU-medlemskap. har uttrycket säkerhets-Man "ettett myntatav

politiskt mervärde" för beskriva vad de skullemedlemmarna haatt nya
vinna uttrycket alltså språklig motsvarighet till de i svenskäratt en

debatt förekommande beteckningama säkerhetspolitiskt "plus" eller
"bonus". vill denna synpunkt säkerhets-Man vilketprövanoggrantur
politiskt Tyskland sigpåtar medlem.gentemotansvar en ny

Samtidigt frågan medlemmar, inte minst deser man om nya
baltiska ljuseti den för tysk utrikespolitik vitala fråganstaterna, av om
förhållandet till Ryssland. På tysk sida, både vederbörande på
tjänstemannaplanet och förbundskansler Kohl själv, har man
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uppenbarligen länge, bl.a. sådana varit tveksam dehänsyn,av om
baltiska länderna bör inträde det får därför betraktasvinna i ochEU

genombrott Tyskland klart stöder kommissionens förslagett attsom nu
baltiskt land, Estland, förstaskall tillhöra den länderatt ett grupp av

förhandlingarmed vilka skall inledas år.nästa
kan tilläggas den tyska EU-solidaritetenDet förhoppningen äratt att

längre sikt skall fördjupas, främst och helstpå EMU ävengenom
utbyggnad försvarsdimensionen. sistnämnda skulleDetgenom av

sammanslagningkunna åstadkommas i första hand EUen avgenom
"kongruens" mellanoch och så småningomVEU även genom en

medlemskapet i och NATO.EU
betraktade under 90-talets första år utvidgnings-FrankrikeI man

harfrågan defensivt och entusiasm. Från 1993närmast utan man
historiskt oundviklig knappast spelat någontankenaccepterat som men

för genomförande. finns starka kretsaraktiv roll dess Det snarastsom
utvidgningen också inte intställa den.vill bromsa om

sig kritik hörd intagetbetydelsefulla franska kretsar gjordeI mot av
Österrike då dettaGrekland och sedan Sverige, Finland ochförst

förbeslutsförmåga tillhämma ochansågs kunna EU:s rentav vara men
säkerheten. befarade idén EUden europeiska Man att om som en

syfte vilken mellanstatlig organisation"djupare"institution med än
och läsningar skulle uppstå i det förhelst kunde försvagas attsom
förhållandet Frankrike och Tysk-avgörande mellanframtidEuropas

land.
vikt vid avlägsnarfaster ansökarländemaFrankrike attstor

till sina grannländer och det Frankrikeförhållandeiorosmoment var
till den s.k.Balladur initiativetunder premiärminister togsom

1995.stabilitetspakten år
principiellt eftersom innehållerinte någraParis EUI attmananser

fyllas påförsvarsgarantier, den luckan med tiden måste sätt,annat
vänder sigmedlemskap i och/eller NATO. ManVEUalltså genom

kundeför vissa ländertanken EU-utvidgningsnabbbestämt mot att en
fördröjd NATO-utvidg-eller"kompensation" för utebliventjäna som

särskilt denna förfäktas USA.ning, tankeom av
Paris utvidgningsfråganioch icke minst viktigt,Därutöver, manser

utrikespolitiska frågor i relationför övrigtliksom alla andra viktiga -—
öka den tyska styrke-befarastill Tyskland. utvidgningEn österut

inte mycket ochpositionen i däråt tycksEU. Men göraär, attanse,man
samförståndet, sigfransk-tyskavill, hänsyn till det motsättaman av

Tyskland önskad utvidgning.en av
allmänt positivt.för utvidgningen svaltLondon intressetI är men

möjlig-framförallt de politiskafördel tycksEn är attsom man se
fördjupninggenomföra långtgåendeheterna minskar att av sam-en
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arbetet. avvisarMan tanken skulle åta sig egentligt förEU deatt ansvar
medlemmarnas säkerhet. försvarspolitiskaDe åtagandennya som

gjorts ligger inom och det får räcka.NATO

Allmänt

det gäller medlemsländernas inställning till utvidgningen bör detNär
slutligen påpekas olika medlemmar politiska, ekonomiska elleratt av
kulturella skäl särskilt intresserar sig för det eller andra kandidat-ena
landets inträde. ingen hemlighet detta relationDet slags exempel-är att
vis föreligger mellan Grekland och Cypern, Tyskland och Polen,

ÖsterrikeFrankrike och ochItalien och Slovenien, Rumänien/Polen,
mellan nordiska medlemmarna och deSlovenien de tre tresamt

baltiska länderna.
Allmänt kan alltså inställningen till utvidgningen präglassägas att

intressen. finns imångfald ofta motstridiga motiv och Dessutomav en
medlemsländer inslag tveksamhet, likgiltighet och okunnig-många av

het.
i de flesta länder behöver inte räkna med någonRegeringarna

skyndsam utvidgning eller, enligtegentlig folkopinion kräversom
folkopinion alls.vissa bedömare, med någon

kringdet under de kommande åren blir kriskan innebäraDet att om
viktiga frågor, således det budget-för vissa länder verkligt EMU, nya

jordbrukspolitiken ellerdenoch fmansieringssystemet, gemensamma
omröstningsreglerna, utvidgningsfrågankonstitutionella frågor som

i bakgrunden och det bleve svårare vidmakt-skulle kunna hamna att
tanken då framkommer fördröjning,hålla intresset. Om ettrentaven

utvidgningsprocessen, kan den i några ländertillfälligt inställande av
lättnad.vinna stöd och hälsas medrentav

Även dockdetta scenario inte helt kan uteslutas detärom
medlemsstaterosannolikt. fattade beslut allaGenom ärgemensamt

driva den historiska utvidgningsprocessenmoraliskt förpliktigade att
betydande politiskt kapital i frågan.framåt. har investerat AttDe ett

linje skulle skapa allvarligavvika från denna överenskomna en
emellan och i förhållande tillförtroendekris både medlemmarna

ingen för. kan alltså räknakandidatländerna. vill ManDet ta ansvar
den fullföljs, låthar dynamikmed garanterar attatt somprocessen en

vissa fördröjningar.måhända medvara
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.EU-medlemskapets3

betydelsesäkerhetspolitiska

Solidariteten3.1

konstitueradeår 1957,RomfördragettillinledningenI somav
tidendenSverige pågemenskapen iekonomiskaEuropeiska

syftar tillsamarbetettalades detkallad EEC,vanligen attom
ochfranskasammanslutning påfastarealltupprättandet av en

preciseringmedlemsstaterna. Ingenmellanunionengelska avges
skallsammanslutningenoch ingentinguttrycket sägs att avvaraom

karaktär.konfederativellerfederativ
omfattandemycketpolitiska måletdetnåmedel ettSom att anges
med ordetbetecknasbrukarsamarbete,socialtekonomiskt och som

beslutsfattandetförmetodernaliksomInstitutionemaintegration.
medskulle fattasbeslutenbetydande andeldetalj.beskrivs i En av

sindelarsåledesmedlemmarnamajoritet. Attkvalificerad avgav upp
detnyhet idramatiskhistorisktsuveränitetnationella är setten

internationella umgänget.
skulle skapaÄven ochuppenbarligen byggde påRomfördragetom

först idyker ordetmedlemmarnamellansolidaritet upp
Amsterdamavtalet från 1997.därefter iochMaastrichtavtalet upprepas

försvarspolitiken.ochutrikes-kapitlet densker iDet gemensammaom
stödjaförbehållslöstochskall aktivtmedlemsländemastårDär att

ochlojalitetandasäkerhetspolitik iochutrikes-unionens aven
förbättraförtillsammansskall arbetasolidaritet. De attömsesidig

solidaritet.politiskaömsesidigautveckla sinoch
verketi självavadalltsåbekräftasochDärmed utsågs varsom

början.förstaalltifrånsyfteviktigasteorganisationens
ochkol-Schuman-planenbakomredan lågsyfte,Detta om ensom

säkerhetspolitiskt.bestämtpolitiskt,stålunion år 1950, närmarevar
för allagånggällde detföregående kapitelutvecklats i attSom ett en

dessamaktema,europeiskaledandedemellanstridsyxannedgräva
tillårhundrade lettdettaundertvå gångermotsättningarstater vars

ofattbarochförlustermänskligafasansfullamedkrigkonflikter och
världen.helaförstörelsemateriell runt
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Målsättningen i grunden densamma för såledesFN, att,var som
det i FN-stadgan, rädda kommande släktledsägs undan krigetssom

gissel, två gånger under vår livstid tillfogat mänsklighetensom
outsägliga lidanden.

Det viktigt åter erinra målsättningenär i EGzs fallatt attom
begränsades till förhållandet mellan de deltagande Det destaterna. var

aldrig skulle hota, mindre angripa varandra. deän Detsom var som
skulle lösa sina tvister fredligt. deDet förband sig inteattvar som ge
sig äventyrspolitik inåtsig eller utåt. deDet skullevare var som
successivt stärka lojaliteten sinsemellan fortgåendegenom en
integration. gemenskapemaAtt därutöver skulle erbjuda skydd förett
medlemmarna hot utifrån eller de skulle ha uppgiftmot att attsom
främja säkerheten i världen i mycket allmän mening tycks inteänannat
ha försvävat deras fäder eller efterföljare. uppgiftnärmaste Denna
överlämnade de till där de allaNATO medlemmar.var

Samtidigt det de upprepade gånger reageradeär kraftigt,sant att
bl.a. ekonomiska sanktioner, uppenbara folkrättsligamot över-genom

begångna utomstående och erbjöd sina tjänsterävenstatergrepp av
medlare. Men tanken aldrig de skulle sig i FN:s,att sättasom var

OSSE:s eller ställe.NATO:s
blev uppenbartDet det ekonomiska samarbetet inomnärasnart att

EG måste åtföljas politiska överläggningar. Sådana kom också såav
småningom till stånd, det karakteristiskt de framär växteattmen
mycket ochlångsamt de under de första årtiondena fördes vid sidanatt

de formella institutionerna. Dock blev samrådet gradvis alltav
intensivare och spelade roll exempelvis i samband medstoren
utarbetandet och fullföljandet Helsingfors-överenskommelsen årav
1975 ESK. och med den europeiska enhetsaktenI år fick det1986

politiska samarbetet sin plats inom institutionernasnära ram.
avgörande framåtEtt i och med Maastrichtfördraget årsteg togs

1992. Deltagarna förband sig till det mycket ambitiösa målet att
bedriva utrikes- och säkerhetspolitik omfattande allaen gemensam
frågor gäller unionens säkerhet, inklusive utformningen siktsom av

försvarspolitik med tiden skulle kunna leda till etten gemensam som
försvar". bestämmelseDenna har något förändrats igemensamt

Amsterdamfördraget och den politikenutsäger attnu gemensamma
"skall omfatta alla frågor gäller unionens säkerhet, inklusive densom
gradvisa utformningen försvarspolitik, skulleav en gemensam som
kunna leda till försvar, Europeiska rådet såett gemensamt om
beslutar.

Som står pekar den alltså framåt möjlighetentexten mot attnu
medlemmarna skall kunna komma försvaröverens gemensamt motom
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förpliktelser. e ifiender innebär inga Vaprecisa stegyttre men
i enighet.riktningen försvar måstemot gemensamt tas

och preventiv diplo-utvecklats i kapitlet GUSPSom närmare om
också förbättramati, kommer de bestämmelserna EU:sattnya

åtgärderutnyttja dem, vidtamöjligheter medlemmarna villatt, om
området preventiv diplomati.inom

skydd förbestämmelserfördragen inte inehåller någraAtt om
omvärlden hindrar intei konflikt medmedlemmarna då de råkar att

i ökad gradkommit uppmärksammasjust denna säkerhetsaspekt att
roll just i utvidgnings-spelar ofta avgörandeoch denatt nu en

de starkasteflesta ansökarländema dendeFör är ett avprocessen.
räknar med skallhoppas och EUmotiven för medlemskap. De att ge

påtryckningar, hot ochskydddem åtminstone minimum motett av
Är grundadederas förväntningaraggression från tredje makt.

solidaritet.sammanhangnyckelord i dettaEtt är

Solidaritetstanken

känslan och behovetför samarbetet iutgångspunkten EUSjälva är av
Allagrundval värderingar. EU-samhörighet på gemensammaav

dennasyftar i sista hand till bringaEU-beslutfördrag och alla att
Solidariteten, medlemmarnauttryck.samhörighet till konkret som

bekräftas stärkas.skall efter hand ochtill vid inträdet,bekänner sig
depolitik ständigt beakta depraktiska måstesinI gemensamma
jämka sina ståndpunkter.bereddaochintressena att sammanvara

uppoffringar för få organisa-vissakräver deSolidariteten gör attatt
fullfölja sina syften.tionen fungera och attatt

anslutit medlemha sig EnVarför skulle de ettavannars
frivilligt.laget vill laget skallfotbollslag i Denhar gått att vara

måste de hjälpaDåframgångsrikt alla allra bästa.och sittgöratt
förkanförbättra spelare. Detvarandra formen hos varje värt attatt vara

betala pris.detta ett
EU-medlem råkar isäkerhetspolitiskt innebörden häravär att om en

utifrån eller skälallvarlig krissituation till följd hot annatavaven
andra medlemmarna måstedenaturkatastrof, eller svår inre krist.ex.

fråga och förmedlemmen isig i form för bistånågon attattengagera
lösa krisen.

kommit formuleras påförhållande har under årens loppDetta att
kantalat vi inteför delSvenska regeringen har sinmånga attsätt. om

Vi harmedlem.ellerlikgiltiga i fall hot mot annanangreppvara av
säkerhetspolitiskt plusmedlemskapet innebärockså talat ettattom

Finland inteförklaratregering har nyligeneller bonus. Finlands att
sådan situation.kan neutralt i envara
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Frankrike talas présomption favorable",I "une förmåns-om en
behandling till stöd hotad medlem. Londonl sägerav man, mer

brittiska reaktionen blir en annan vidden hotreserverat, att mot
medlem vilken helst. Bonn talar förI EUän mot stat attsom man om
medlemmarna innebär säkerhetspolitiskt mervärde.ett

Vilket faktiskt värde denna flerfaldigt benämnda faktor kan ha skall
nedan diskuteras.

Stärka solidariteten

ligger i alla medlemmars intresse, särskilt de små medlemmarnas,Det
denna oskrivna solidaritet successivt stärks. sker i första handDettaatt

själva integrationsprocessen. Regeringar, myndigheter, bådegenom
nationella och lokala, organisationer alla de slag, företag ochav
enskilda människor dras in i samverkan, skapar kontakter,näraen som
nätverk och beroendeförhållanden alla samhällsområden och på alla
plan. särskilt viktig roll spelar givetvis de relationer skapasEn som av
den ständigt ökade handeln mellan medlemmar.EU:s Den totala
ömsesidiga avhängigheten ökar och det blir naturligt överallt däratt

framsamarbete pågår söka sig till den nämnaren.gemensamma
också uppenbart det dagliga samrådet ochDet deär nära,att

personliga kontakterna inom de viktigasteGUSP:s är ettram av
instrumenten för stärka förståelsen och solidariteten mellanatt

få för varandra, deltagarna förmedlemmarna. har hemligheter iMan
förtrolig oavbrutet samtal med varandra både problemton ett om som

frågor omvärlden. Regeringaruppstår mellan dem och ochrörom som
ämbetsmän får ökad tillit till varandra.

syfte också medlemsstaternas i fördragen påbjudnaSamma tjänar
uppträdande i internationella organisationer. Målsätt-gemensamma

ningen skall "tala med inte bara i handelspolitiskaEU röst"är att en
frågor inom WTO och OECD i politiska inomävenutan rent organ

Därför föregås ställningstaganden regelmässigtFN-systemet. av en
intern koordinering där söker hållning iman enas om en gemensam
aktuella frågor. EU-ståndpunkt framförs sedan detDenna av
medlemsland innehar ordförandeskapet. internaDet samråds-som
förfarandet gäller frågor går till omröstning i FN:s general-även som
församling.

hindrar inte enskilda delegationer under debattenDetta kanatt
framföra synpunkter så länge dessa inte denmotsägeregna
överenskomna hållningen.gemensamma

Kandidatländerna bereds också tillfälle i möjligastörstaatt
utsträckning del det tänkande framkommer vid interna EU-ta av som
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och undantagslöst påöverläggningar, sättröstar nästan sammanumera
dessa.som

internationella organisa-sammanhållningen mellan iEU-statema
påverka besluten. Medvetandetmöjlighetertioner EU stora attger

kontaktutsträckning sökaföranleder övriga länder i ökandehärom att
frågor. svenskadriva Demed de villEU-representanter när egna

svensk "profil-vill drivahar klart visat vierfarenheterna att enom
vi kan fåväsentligtutsikten till framgångfråga" i FN, störreär om en

sida.de övriga EU-medlemmamasuppslutning från
harmedlem EUkan europeiskAllmänt ärsägas statatt avsomen

utanförståendeinflytandeinternationellt än stat.störreett en
organisationerna innebärde internationellaEU-samarbetet inom

fack-plan mellan medlemsstaternaskontakterna allaockså att
solidaritet mellan democh andaintensifierasmyndigheter en av

säkerhetspolitisktockså kan hai vissa situationerbefordras ettsom
värde.

tillsolidariteten och bidraroch konkretiserardetta stärkerAllt att
nödläge.varandra i kris- ochställa förmotivation förskapa ettatt upp

utsikten tillkandidatländema justför de flestaEftersom det är ett
för derasviktigaste motivetskydd detsäkerhetspolitisktökat ärsom

intressedet alldeles speciellt i derasmedlem, liggerbliönskan attatt
knytatill de andra medlemmarna,bandenvis stärkaalla att nya

erbjuder sig.tillfällevarhelstnätverk
förhandlingarnaTyskland Frankrike iochfrågaEn togs upp avsom

särskildmöjligheten inkluderaAmsterdamfördragetinför att envar
avsågbetonadeEU-fördraget. Mansolidaritetsklausul i rentatt enman

det skullemedgav dockmilitär sådan. Mansolidaritet,politisk atten
i politiskamellan solidariskt handlandebalansfinnasvårt att envara

långtgåendebiståndsgaranti. relativtDennakollektivochtermer en
formuleringenförbetydelsealdrig, fickförverkligadestanke avmen

utrikespolitiska avsnitt.röstningsreglema i Amsterdamfördragets

nordiska ländernaDe

nordiskaförhållandet mellan denaturlig medjämförelseEn är
kulturellhistorisk ochgrundval långvarigPåländerna. gemen-av en

vanebildning ochpraxis,framväxandelagstiftning,skap, genom
ochutomordentligtpersonliga kontakter, har näraotaliga ett

också betyder lojalitetvuxit framomfattande samarbetsmönster som
inre kris elleri fallintressenskydd deltagarnasoch gemensamt avav

till makter.i relation andrasvårigheter
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avsikten lojalitet i krisläge harkan visa tagitDet att ettnoteras att
avtal Sverige slutit medsig juridiskt uttryck i de Norge ochsom

ömsesidigt forsörjningsbistånd i fall kris och krig.Finland om av
Samtidigt visar historien så förtroende och såäven näraatt ett ett

ömsesidigt beroende utvecklats mellan de nordiska ländernastort som
nödvändigtvis betyder något länderna berettinte äratt att ta storaav

uppoffringar till for nordisktrisker eller väsentliga stödgöra annat
och Danmark anfölls Nazi-Tyskland den aprilland. Norge 9När av

fanns i Stockholm ingen tanke på gripa i kriget till stöd för1940 att
grannländerna. stället betonades Sverige sökte undgå dessas ödeI att

sak Sverige,och avsåg fullfölja neutralitetspolitiken. En är attatt annan
hjälp desärskilt under delen kriget, verksam åt tvåav gavsenare

flyktingar, humanitära leveranser,bl.a. mottagandefolken avgenom
förts till Tyskland ochrepatriering och danskarnorrmän somav

danska militära styrkor svensk mark.organisation norska och påav
Finlandhistoriskt exempel Sveriges reaktioner påEtt är närannat

Sovjetunionen. Regeringen klargjordehösten 1939 attangreps av
inträda i kriget den, stödd starkSverige inte avsåg attatt enmen

omedelbart betydande stöd åt detfolkopinion, avsåg ettatt ge
krigs-landet, främst i form mycket omfattandekrigsdrabbade av

till värvning svenska frivilliga.materielleveranser jämte tillstånd av
sin solidaritet med FinlandPolitiskt markerade Sverige attgenom

neutralitetsforklaring.underlåta utfärda formellatt en
mellanvisar hur solidariteten tvåhistoriska händelserDessa att stor

realpolitiskamanifestation i praktiken begränsasfolk dessän är av
hänsyn.

Åtgärder och eflekt

allvarlig tvist eller befarar kris imedlemstat råkar iOm en enen
kommer i frågaförhållande till icke EU-medlem,är statenstat somen

anmäla sina bekymmer till de andra medlemmarna.dröjsmålatt utan
konflikten eller kriseninformellt samråd inleds omedelbart. OmEtt

frågan för diskussionfortsätter och förvärras kommer i rådet ochupp
åtgärder möjliga. första handeventuellt beslut. Olika slag Iärav

utfärdas, eventuellt följddeklarationkommer att avnog en gemensam
land upphovet till konfliktendiplomatisk démarche i det ärsomen

fall bli frågaDärefter kan det i verkligt allvarligteller krisen. ett om
ambassadörer, avbrytande deåtgärder återkallandetypen av avav

säkerhetsråd och, idiplomatiska förbindelserna, hänvändelse till FN:s
hand, ekonomiska sanktioner.sista

formkunna fattas krishantering iBeslut skulle också avom
utsändandefredsbevarande aktion,medlingsinsats eller t.ex. av
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till detobservatörer landet. Möjligheterna till krishantering harutsatta
betydelsefulltpå underlättats den på svenskt och finländsktsättett av

initiativ tillkomna bestämmelsen Amsterdamfördragetinya som
föreskriver EU kan anlita för genomföra bl.a. justVEUatt att

uppdrag.fredsbevarande
Slutligen skulle anmälan också kunna tänkas inom fören ramen

PFF-samarbetet eller till det likaledes i år skapade Europeisk-
PartnerskapsrådetAtlantiska EAPR.

sista hand kan alltså beslut fattas ekonomiska sanktioner.I om
Åtgärder detta slag har hittills tagit formenvanligen handels-av av
blockad, spärrning bankkonton eller avbrytande kommunika-av av
tioner. Med det dramatiskt vidgade beroendet mellan kan detstaterna

arsenalen möjliga ekonomiska sanktioner utökats. Iantas att av numera
möjligadiskussionen framtida sanktioner anförs bl.a. åtgärderom av

för IT-kommunikationer, spärrande tillgång till Internettypen stopp av
flygledningsomrâdet.eller avbrytande samarbetetav

sanktioner kan olika former.Beslut partnerskaps- ochOmta ettom
samarbetsavtal föreligger med den felande kan under vissastaten,
förutsättningar bestämmelser i dessa suspenderas. vittgåendeMer
ekonomiska sanktioner beslutas rådet, vilket tekniskt går så tillsettav

först inom förrådet GUSP med enhällighetatt antarramen en
ståndpunkt och sedan fattar beslut sanktioner avseendegemensam om

respektivehandeln enligt 228A, avseende betalningar och andraart.
enligt ifinansiella transaktioner 73G Maastrichtavtalet. Sådantart.

kvalificerad majoritet,beslut kan fattas med vilket innebär någonatt
ställa signågra kan vid sidaneller beslutet ellerstat stater rentavav

rösta emot.
förekommit sådanaoftahar sanktionsbeslut grundatsDet att

beslut fattade enligtsäkerhetsråd kap.FN:s i FN-stadgan.VII Dessaav
bindande för alla fall har fattat beslutmedlemsstater. vissa EUMen iär

ekonomiska sanktioner FN-beslut.medsambandutanom
det så gäller den möjliga effekten de åtgärder kanEUNär av som

det understryka redan dettänkas viktöverväga är attstor attav
förhållandet diskussion mellan medlemmarna inleds självfallet äratt en

fredstörareför mycket allvarlig vamingssignal. kan inteHan vetaen en
med säkerhet vad diskussionen kanske tillleder till motåtgärder,-
kanske till ingen åtgärd alls just osäkerheten, möjligheten bliattmen-

för skarpa politiska handreaktioner, i sista ekonomiskautsatt
sanktioner, vilka i det givna fallet kanske med NATO-åtgärder,paras
måste verka starkt avhållande. överdriftkan dennaMan säga attutan
avskräckningseffekt det viktigaste elementet i det skydd EUär som
kan erbjuda medlem i krissituation.en en
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för påtryckningar eller hotså tröskelnkan uttrycka detMan att
säkerhets-alla medlemamasmedlem höjs ochriktade attmot en

förstärks.därmedpolitiska ställning
kämfråganfaktiska åtgärdersannolikhetendet så gäller ärNär av

låtahos medlemmarnastark motivationennaturligtvis hur är att
det säker-handling. beroruttryck i Häravsolidariteten sigta om

medlemskapet"mervärde""bonus", eller"plus", ellerhetspolitiska som
fallet.utdelning i det enskilda Ingetverkligeninnebära geranses

fall sällan ellerenskilt kanDiskussioneregentligt kan ettomges.svar
reflexioner kanförutses. någraaldrig Men göras.

viktigtskall hanteras måstekris eller det hotDen avses somsom
Överväganden måstede länderna.däriblandmedlemmarna, störreav

sikt.kort och på långpåverka intressenkrisen kan EU:shurgöras
uppträderdet landske hurrealpolitisk bedömning måsteEn somav

eventuella EU-krisen kan tänkasoch skapathotande reagera
fredenbevaraeventuella åtgärder måsteSyftet medåtgärder. attvara
Vidarenettoeffekten blir denriskstabiliteten,och motsatta.attutan

fråga själv kan bäraEU-medlemmen itillhänsynmåste tas ansesom
uppkommit.eller krisenskulden till hotetdel attaven

medlemmensofta den enskildesannolikthand det sigsistaI rör om
bästkräver och vadsolidaritetenavvägning vad överens-somav

gäller iEftersomnationella intresset.med det vetorättstämmer egna
sig negativ formedlem ställertillräckligt baranormalfallet detär att en

skall utebli.EU-åtgärdvarjeatt
beroendet ochallteftersomunderstrykasbör här återDet att

ökar ocksåemellan såmedlemsstaternasolidariteten växer sanno-
EU-ingripande.aktivtlikheten ettav

anledning inte minstfinns allvadframgårSom att,sagtsav som
optimism.för överdriven Denkandidatländema,tillmed adress varna

möjligaföljer osäkerheten EU:savskräckningseffekt omavsom
därifrån dramedrealitet räknaförvissoreaktioner attär att menen
till ståndautomatiskt kommerinsatserverksamma ärslutsatsen att

långt.steget
särskilt de små ochmedlemsländer,allaSkall ändring ske måste

solidaritetenmedverka tillmedlemmarna,särskilt dealldeles attnya
förstärks.ständigtförtroendet inomoch EU

kandidatländernaSäkerheten för

mellansolidaritet gäller EU:sdenhar talatsOvan somom
säkerhet.den kan ha för derasoch den betydelsemedlemsländer

befinner sig påde ländersolidaritetOmfattar denna även som
kandidatstadiet
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klartecken inledafråga kan land fårOm denna sägas när attatt ett
ministerrådet och iFörhandlingar, först kommissionen, sedan avav

i mycketomedelbart kommersista hand Europeiska rådet, det ettav
säkerhetspolitisk relevans.till EUförhållande EU också harnära som

förutsättningar,under vissamarkerat landet i fråga principiellt,har att
säkerhetsgemenskapibli medlem och därmed träda EU:skan samt

skydd solidaritetendet säkerhetspolitiskai åtnjutandekomma somav
i detta läge, självklartkan alltså hävdas redankan innebära. EUDet att

säkerhet, ellerkandidatlandetsförpåta sig någotutan att ensansvar
del visständå landetdess slutliga inträde, ettgarantera avger

"plus".säkerhetspolitiskt
eller påtryckningarland hotförgripa sig sådantPriset att genom

inlettlandet i fråga haroberoendebli högt. gällerkan Detta omav
medlemskap ellerformella förhandlingar om

ordetgradskillnad, kandet blir någonfrågaNästa är om nuom
inlettfaktisktsammanhang, mellan dei dettaanvändas stater som

för så skullefår Följande skälförhandlingar och dem vänta. attsom
befolkningama i de länderRegeringarna ochanförts.fallet harvara

och därmed mindrekänna sig uteslutnaskulle kommafår vänta attsom
säkerhetspolitiskt relevanta inrefullfölja demotiverade ävenatt

solidaritetkräver. Vidare skulle denmedlemskapetreformer somsom
ingripa tillförutsättningen för skulleEUbeskrivits att ensomovan

länderdensamma fallet mediskydd intemedlems ännu vara som som
säkerhetspolitiskaifrågavarande landets lägeförhandla.börjat Det

förhållande tillförändras och försämras dels iskulle alltså riskera att
får börja förhandla, dels i förhållandekandidatländerläget för de som

demEuropeiska rådets beslutläge innantill sitt sättaatteget
länder kan uppleva mindre hämningarUtomståendeväntelista. än

i förlitandet ifrågavarande landettidigare påtryckningar motutövaatt
EU-solidariteten inte fungerar.på att

enskilt starkastedetförhållanden här tordeDe antytts varasom
kraftfullt ochsvenska, såtill regeringar, däribland dennågraskälet att
förhandlingarskall få inledaförespråkar alla ansökarländerenvist att

väsentligt längre tiddessa fall beräknassamtidigt i vissa änäven taom
med andra kandidatländer.förhandlingarna

antal medlemsstateranförs iden svenska ståndpunktenMot stortett
säkerhetspolitiska aspektendenflera dessaEtt rörmotargument. av

inte bör dragår påoch kan återges. Detvärt attutatt man envara
kandidatländer får inledaskiljelinje mellan dealltför skarp som

starkt trycker på justövriga.redan och de Omförhandlingar 1998 man
säkerhets-iländerna råkakan dedetta sämreettargument senare

utnyttjafrestas lägetutanförstående kanpolitiskt läge statattgenom en
inflytande visstsittpåtryckningar eller ökaför överutövaatt

2 17-1348
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förkandidatland. Risk kunde alltså föreligga bliratt resonemanget
självuppfyllande.

skillnaden någon egentligde flesta länder vill inte tillmätaI man
alla kandidatländerbetydelse och påpekar accepterats poten-att som

olika.låt tidpunkten kantiella medlemmar att varavara
förhoppningsvis begrän-baraOm dessa argument, avser ensom

tenderar bli alltför subtilasad tidsperiod, kan allmänt desägas attatt
säkerhetspolitisk relevans.för verkligatt vara av

emellertid mycket angelägetUnder alla omständigheter detär att
för de länder får någotstrategier i god tid utvecklas vänta ettatt ge som

förhandla.för i stånd snabbt börjakraftfullt stöd ställa dem Detattatt
med dem icke mindre starkgäller klart markera solidariteten äratt att

förhandla.med kandidatländer börjatden deän som

praktikenSolidariteten i3.2

frågeställningarbelysning dekan intresse tillDet att somavvara av
EU-beslutkapitel anföra några exempel pådiskuterades i föregående

medlemsland tredje land. Någrakriser mellan ochtvister ochrörsom
tredjeför söka lösa kriser i landfall redovisas också då gripit inEU att

tvåenskilt EU-land varit omedelbart berört.något Deutan att senare
Albanien.fallen gäller Bosnien och

Falklandskriget

aprilockupation de brittiska Falklandsöarna den 2 1982Argentinas av
samarbetet och solidariteten mellandet europeiska politiskasatte

Även medlemsländerna undermedlemmarna på allvarligtett prov. om
vid tillfällen tagit ställning och sökt inflytandeårens gång rad utövaen

inför viktiginför händelser i omvärlden, hade EG inte tidigare stått en
konflikt där medlemsland varit direkt involverat.ett

ockupationen blev kraftfulla.internationella reaktionerna påDe
säkerhetsråd april resolution med kravden 3FN:s antog en

EG-ländemaomedelbart argentinskt trupptillbakadragande. tioDe
gjorde också dag uttalande till stöd för FN-resolutionen.ettsamma

det så gällde frågan sanktioner, gjorde StorbritannienNär storaom
få till stånd handelsblockaddiplomatiska ansträngningar för att moten

Argentina. Flera EG-länder visade sin solidaritet förbjuda allattgenom
till landet. Beträffande allmänna handelssanktionervapenexport mer

reaktionerna blandade. Nederländerna sade sig beredda över-attvar
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frågan, medan bl kallsinniga ochTyskland och Irlandväga a var mer
vilja avvaktasade sig FN:s behandling frågan.av

Efter intensiva diskussioner beslöt ministerrådet den 16 april om
Romfördragetsimportembargo på argentinska med stöd avvaror

artikel 113.
importembargot blandade känslor i fleraBeslutet fattades medom

medlemsländer. beslutet särskilt svårtItalien och TysklandFör motvar
miljoner italienskt eller tysktbakgrund många argentinare äratt avav

betydande.och handelsutbytetattursprung var

Greklands konflikter med Makedonien och Turkiet

aktuali-Grekland har frågan EU-solidaritet under årFör senareom
frågor.landets centrala utrike spolitiskai någraserats mestav

gällde Greklands konflikt med Makedonienförsta falletDet om
det otänkbart erkännatill detta grekernaFörrätten att ettnamn. var

Makedonien, eftersom detta redan benämningen påland hette ärsom
april landetregion i Grekland. FN den 19937upptog somen norra

FYROM Yugoslav Republic ofmedlem under Formernamnet
provisoriskt i avvaktan påMacedonia. Det namnet attattangavs var

konflikten skulle biläggas.
etablerat.emellertid Makedonien redanmediernaI namnetvar

offensiv officielladiplomatisk för i åtminstoneGrekland inledde atten
benämningen EU-ländemaslå fast FYROM.sammanhang Gentemot

for namnfrågan angelägenhethävdade Grekland respektenatt avvar en
medlemsstaterna solidaritetsskälinrikespolitisk betydelseså attstor av

förståelsen för den grekiskaborde använda FYROM. Trots attnamnet
begränsad, kom begreppet användas iFYROMståndpunkten attvar

EU-kretsen.
Turkiet dekonflikten medMindre framgång hade iGrekland om

respektive turkiskaobebodda klippöama grekiska,Imia/Kardak
Konflikten blev så allvarligi Egeiska havetnamnet år 1996. att

stridsberedda varandra igrekiska och turkiska militära styrkor stod mot
visade till beslut. Närområdet. sig oformöget kommaEU parternaatt

skedde det efter amerikanskefter tid drog tillbaka såtruppernaen
övertalning.

konflikt fickoch denna sinGrekland Turkiet har sedanäven
omvärldenslösning fortsatt för vinnaaktivt arbetatemporära att att

ståndpunkter i frågansympati och förståelse för sina respektive om
förväntningargränsdragningen i Grekland har haft högaEgeiska havet.

EU-solidariteten.stöd från EU-kretsen och hänvisat till EU-på
vari uttrycktegjorde tidigt stadium uttalandekommissionen ett man

föremål för kritik i någraGrekland. blevsin solidaritet med Detta steg
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ocksåmedlemsländer. EU-länderna kom ställa sig kall-attsenare
till den grekiska ståndpunkten och har hänvisat till frågansinniga att

den internationella domstolen.måste avgöras av

Mykonos-måletTyskland-Iran,

Berlin den iranskaapril utpekade hovrätten ilO 1997Den stats-
anstiftare morden oppositionella kurderledningen på tre samtavsom

Mykonos i Berlin 1992. domen framgicktolk Av attrestaurangen
iranska statsledningen direkt beordratden högsta attentatet.

kallade EU-ländema efterdag domen offentliggjordesSamma som
dennasina ambassadörer. det gäller Sverige innebarsamråd hem När

sedan längei solidaritetens handlade i strid medåtgärd att namn en
möjligt undvika diplomatiska åtgärderståndpunkthävdad att om av

solidariteten fälla utslag.slag icke konstruktiva. Vi lätdetta såsom
resolution bl.a. avbrytaapril ministerrådet29Den attantog en om

och det officiella besöksutbytet.kritiska dialogen medden s.k. Iran
inteTysklands ambassadör tills vidaremeddeladeSom Iran att varsvar

ledde i sin till ingentillbaka till Teheran.välkommen Detta tur att
hittills har fått återvända tillEU-ambassadör Iran.annan

kärnvapenprovenFranska

juniEU-solidariteten aktualiserades Frankrike i 1995Frågan närom
kärnvapenprov. Parisbeslutat återuppta sina Imeddelade landetatt

hela säkerhet.Frankrike härmed bidrog till Europas Manhävdades att
solidaritet medlemmar.krävde EU:sav

bl.a.starka internationella reaktioner,Beskedet väckte mot
tidigare vidbara månadbakgrund kärnvapenstaternaatt enav

utlovat möjligaicke-spridningsavtalet NPTkonferensen störstaom
med fortsatta provsprängningar.återhållsamhet

EU-medlemmar häftigastSverige och Danmark tillhörde de som
Europaparlamentet fick motstån-protesterade sprängningarna. Imot

resolution den juni där parlamentettill igenom 15darna proven en
franska beslutet. Flera EU-länder,sin bestörtning detuttalade över

dåva-Storbritannien, Tyskland detdäribland kärnvapenmakten samt
detordforandeskapslandet Spanien, valde dock inte kritiserarande att

fattades.franska beslutet. rådsbeslutInget
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Spansk-kanadensiska konflikten

underspansk-kandadensiska fiskekonflikten 1995 ärDen ett annat
utanförstående land ochochtvist mellan EU-landexempel på ettetten

Konflikten gälldeuppbackning EU.medlemsstaten fick starkdär aven
fastNordatlanten, vilken lagtsEU-ländemas fiskekvot istorleken på av

hade dock inteEU-ländemanordatlantiska fiskeorganisationen.den
betydligt högre kvot.föreslagit Närsin tilldelning,accepterat utan en

bordadesfiskefartygledde till spansktfrågan ettatt ett avsenare
starkvisade sigkustbevakningsfartyg,kandadensiskt en samman-

kvotfråganförklaring idelvis sinhadehållning inom EU. Detta att
EU-kommissionen ochochgällde EU-ländema attsom grupp

frågan.inblandade itidigt stadium blevfiskekommissionären ett
och fördömde iomedelbart incidentenreageradeKommissionen

våldsanvändningen. Genomkanadensiskamöjliga ordalag denstarkast
sammanhållningagerade och medlemsstaternasEU-kommissionens

istället förEU-ländematvistenKanada utkämpafick mot som grupp,
land.Spanienmot som

Bosnien

kapitel aldrig tänkttidigare EG-EUutvecklats iSom ett som envar
projektetglobal ordningsman. Filosofin bakomellersig regionalvare

intesamförståndet mellan medlemmarna,freden ochbevara attattvar
hindrarmindre i världen ihela Detfreden i Europa, än stort.garantera

Jugoslavien bröt förväntningama påkonflikten i år 1992inte när utatt
Skulle inte den högtidligtorganisationinsats höga.verksam somvaren

fredsprojekteuropeiskt kunna hindra eller lösaproklamerat sig ettsom
europeiska, folkjust och bara europeiska,allvarlig konflikt där varen

inblandade
många håll.blevFörväntningarna sveks besvikelsenoch stor

hade blivitinjektion detvilkendet lätt föreställa sigOmvänt är att av
det varit ochhandlingsfönnåga EUoch tilltro tilloptimism EU:s om

fredsprocess.fått igångblodbadet ochinte USA stoppat ensom
beslut ändå komde EUdetta bör understrykasNär är attsagt som

otillräckliga.till ambitiösa, låt klartfram var vara
till området, docksändesdelegation utrikesministrarEn utan attav

fredligmindre någonminskning våldet,åstadkomma någon änav
utsändmedmedlare tillsammans FNlösning. utsågsEn en avsom

misslyckades. EUkollega skulle föra De övertogparterna samman.
lämnade ocksåstadenför förvaltningen Mostar. EUansvaret enav

befolkningen i helatill den hårt drabbadebetydande humanitär hjälp



38 SOU 1997: 143

Bosnien. hög har haft i uppdrag samordna denEn representant att
civila återuppbyggnaden efter Daytonavtalet.

konstateras intemåste ändå visat sig mäktig någonDet EUatt
avgörande insats. ingripande den fruktans-Det USA:svar genom som

materiella förödelsenvärda blodsutgjutelsen och kunde ochstoppas ett
fördrag Bosniens framtid framförhandlas i Dayton.om

till relativa misslyckande inteSkälen EU:s svåraär att ange.
första ställdes inför situationDetta gången EU ettvar som en av

förutsetts i fördragen eller i praxis. Institu-slag sig prövatssom vare
tionernas mandat inte adekvata för uppgiften; redskapen saknadesvar
och, viktigast allt, de ledande medlemmarna hade inte den politiskaav

effektiva,viljan ingripa med de medel hade varitatt som ensamma
huralltså de militära. Motsättningar mellan och USA krisenEU om

skulle hanteras försvårade diplomatisk lösning.en
roll viktig plan. kan EU:sMen EU:s Det sägasett annat varavar

mellanförtjänst kriget där inte skärpte motsättningarnaatt stor-
historiskt, politiskt och ekonomisktmakterna. och dem harVar en av

eller andra successions-betingade intressen och sympatier i den ena
exempelvis Tyskland i Kroatieni det forna Jugoslavien, samtstaten

StorbritannienFrankrike, Ryssland och Grekland i Serbien. Det var
första världskriget hade tagit på sigoch Frankrike efter detsom

EU-samarbetet hade riskför skapa Jugoslavien. Utanansvaret att
förmaktema hade sökt utnyttja krigetförelegat de ledande attatt

bekostnad.tillvarata sina intressen på varandras
Bosnien-möjligt dra vissa lärdomar hanteringEU:sDet är att avav

preventiva diplo-konflikten. redovisas i kapitlet GUSP och denDessa
matin.

Albanien

internationell insats i Albanien började diskuterasNär varen
lyckades dock inteförväntningarna på MedlemsländemaEU stora.

denna på sig egentlig roll,heller gång storaatt ta trotsenas om en
säkerhets-ansträngningar från ordförandeskapet. Istället blev det FN:s

de villiga åta sig uppdragetråd uppdrog åt stater att attsom som var
för återställa ordningen. Italien ochsända till landettrupper att

uppmaningen. fick uppdragetGrekland hörsammade OSSE att
organisera valövervakning.

uppträdande i Albanien-fallet måste, påpassivaEU:s sättsamma
Visserligeni Bosnien-fallet, betraktas misslyckande.ettsom varsom

visserligen rörde de utanför ståendekrisen inrikespolitisk och EUett
fortsatt krisflera medlemsländers intressen berördes ochland, enmen
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hade kunnat få allvarliga säkerhetsmässiga konsevenser för läget i hela
området.

3.3 GUSP och preventiv diplomati

Amsterdamfördraget innehåller några ändringar Maastrichtavtaletsav
bestämmelser vilka syftar till effektivisera beslutsmekanismema föratt

gemensammaden utrikes- och säkerhetspolitiken och dennagöraatt
till något fortgående samråd utrikespolitiskaän frågor. Inne-mer om
börden i korthet följande.är

Huvudregeln i Maastrichtfördraget enhällighet. Dock fannsvar en
begränsad möjlighet fatta beslut med kvalificerad majoritet.att I
realiteten kom denna möjlighet aldrig till användning. Alla beslut
fattades enhälligt.

Enligt Amsterdamfordraget har möjligheten för ministerrådet att
fatta beslut med kvalificerad majoritet något vidgats. förutsättningEn
för tillämpningen denna regel grundläggande riktlinjer för detär attav
ifrågavarande området, "gemensam strategi", först fastställtsen
enhälligt Europeiska rådet. deDet detaljerade beslutenärav om
genomförandet sedan kan fattas ministerrådet med kvalificeradsom av
majoritet. Samtidigt finns ventil for det fall enskilt landettatten anser

beslutet dessstrider grundläggande nationella intressen.att mot
kanVetorätten då utnyttjas. börDet understrykas det politiska prisetatt

för beslutpå så hindra de övriga eniga kansättatt ett ärvarom vara
högt varför restriktivt utnyttjande kan förutses.ett vetotav

En nyhet i Amsterdamfördraget är ävenattannan om
enhällighetsregeln princip fortfarande gäller,i i alla beslut inomt.ex.
forsvarsdimensionen, frånavstående inte nöd-röstastats atten
vändigtvis innebär beslut tillinte kan komma stånd. kanEnatt stat
deklarera den inte deltar i beslutet detta bliratt accepterar attmen
bindande för unionen och den inte kommer i strid medatt att agera
beslutet.

Förhoppningen dessa bestämmelser verkligen skallär att nya
forutnyttjas underlätta beslutsfattandet i GUSP och därmed bl.a.att

minska de risker det ökade medlemsantalet och den störresom
heterogeniteten skulle kunna innebära.

måste dockMan hela tiden ha i minnet hur effektiva besluts-att
mekanismema det den politiska viljan hos medlemsländernaän är är

styrkan i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.avgörsom gemensamma
Lärdomen hittillsvarandeEU:s praxis, speciellt uppträdandet iav

Bosnien- och Albanienkonflikterna, uppenbarligen iEUär att om
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det fordras delsdylika situationerskall kunna ingripa iframtiden en
första hand i detutvecklingen, iförutseanalysera ochkapacitet att

effektiva åtgärder, ividtadels förmåganärområdet,europeiska atten
krigsförebyggande och fredsbevarandemedel, imed militärasista hand

syfte.
förrasyftar till detfördragetdetbestämmelser i mötaVissa attnya

politiskahöga tjänstemändenkravet. Förutom sammansattaatt av
internationella"övervaka denskallfortsättningsvisocksåkommittén

bidra tillochomfattas GUSPområdendesituationen på attsom av
samtidigtgeneralsekreterare,rådetspolitik", skall ärutforma EU:s som
utformning,medverka vidför GUSP","den höga representanten

beslut.politiskagenomförandeochförberedelse av
tidig varning"planering ochpolitisk"enhet förinrättasSlutligen en

inomutvecklingenoch analyseraövervakatill uppgiftskall ha attsom
utrikes- ochunionensutvärderabetydelse för GUSP,harområden som

tid och tidig"utvärdering iförsörjasäkerhetspolitiska intressen,
få betydandekaneller situationerhändelserdet gällervarning" när som

inbegripetsäkerhetspolitik,ochutrikes-unionensåterverkningar
kriser.politiskapotentiella

skapats.Enheten har ännu
infördes påinterventionereventuella militäragällerdet såNär

kansärskild bestämmelse EUFinlandochförslag Sverige attomenav
avseende sådanagenomföra beslutochför utarbetaanlita VEU att

räddningsaktioner, freds-ochhumanitära insatseruppgifter som
krishanteringstridskrafter vidföroch uppdraguppdragbevarande

beslutetgrundläggandeåtgärder.fredsbevarande Detinklusive att
enhällighet.medskall fattasåtgärder detta slagtillgripa av

med vissaalltsåAmsterdamfördraget har EUGenom utrustatsnu
medlemmarna,de utnyttjasbefogenheterkonstitutionella avomsom,

stadiumpå tidigtförutse och sedanöka möjligheternakan ettatt
internationellai allaenligt denkonflikt, alltingripa i samman-nuen

"preventiv diplomati".principenhang allt viktigare om
ansökarländemasspecielltreformerdessabetraktarOm urman

vidfäster särskild vikt EU:sde dessasynpunkt, bör somav
tillfredställelsemedhälsa nyheternasäkerhetspolitiska "plus" som en

elleringripa i fall hotberedskapförstärkning EU:s annatatt avav
krisläge.

Praktiskt utnyttjande

Även kommer påräkna med de reglernainte bör attatt nyaom man
skälpraktiken, kan detegentlig betydelse ikort sikt få någon attvara

"preventivprincipenplanering enligthurredan överväga ennu
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diplomati" skulle tänkas eller kantill i vissa situationer ärsom
få aktualitet. Till Balkan.dessa hör lägetväntas

först gäller får säkert sigNär det Bosnien så det att,anses vare
enhet, iDaytonavtalet, grundat söka bevara Bosnienstanken att

huvudsak internationella insatserlyckas eller misslyckas, behovet av
kommer grundfaktorerkvarstå under lång tid framöver. De styratt som

vissa planeroch kring landet så väl kändautvecklingen i är attnumera
förredan borde kunna fram grund "post Daytontas ennu som

desto osäkerhetkommer inte ifrån sittstrategy". EU ansvar, mera som
enligt sinaföreligger utsträckning USApå vad och i vilkensätt

frågan.intressen fortsätta sitt ikommer att engagemang
demokratisklängre perspektivMålet bör i ett attvara genom en

förenade i eller inte, i detföra de bosniska folken, statenprocess
utomordentligt viktig och redansamarbetet.europeiska Detta är nuen

ochmedlemsländerna och med USAaktuell uppgift. Samråd mellan
bör också särskiltinledas. GrannländemaRyssland borde alltså snarast

med EU-medlemmar.sig de eller räknar bliär attengageras, vare
övergripande politikgrunden behövsVad i ävenär taren somsom

där iMakedonien Kosovo-områdeti Albanien, ochhänsyn till läget
under beklagansvärt EU-alla fallen våldet Detytan.tre ompyr vore

mäktiga sådan uppgifi.inte visade sigstatema en
Makedonien exempel, de få,falletmå inskjutasHär är ettatt ett av

framgångsrik.tillämpats och hittills varitdiplomati hardär preventiv
medi landet har, jämte insatser OSSE,beslutade styrkanDen FN avav

betydelsefull för undvikande etniska konflikterall sannolikhet varit av
tillförhållandelandet och ibåde inom grannarna.

Vitryssland kan fåi problemUtvecklingen läget är ett annat somav
Östersjö-och speciellt för läget ibetydelse för säkerheten i Europa

regionen.
inomlänge diskuterats EU,Situationen i sedanFrämre Orienten har
betydelsehar någonegentliga resultat. utifråninflytandeDetutan som

hindrar inte EUliksom hittills, USA. Detkommer attutövasatt, av
bli aktuella imöjligen kanhålla beredskap för insatsermåste enen som

framtid.
den fruktans-Slutligen bör utvecklingen Algeriet Omi nämnas.

kaosi totalt blodigtkatastrof landet övergårvärda redan drabbatsom
ingripa dentvingaskommer det internationella samfundet ävenatt om

får dåintervention.regeringen för avvisar all EUalgeriska närvarande
ii EU-roll, och det viktigt medlemmarna Europaockså är att norraen

sin medverkan.solidaritetens visar beredskap lämnaattnamn

3 17-1348
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Utvidgningen och inre4 EU:s

utveckling

Fördjupningenl

förekommit i debattenfrågeställning sedan länge EU:sEn som om
ofta uppfattad motsatsförhållande, mellanframtid relationen,är ettsom

fördjupning och utvidgning. vanliga inställningen hos medlems-Den
med vissa variationer, integrationen allaländerna påär attnog,

fårområden drivas på och inte eller försenasmåste urvattnas genom
motsatsförhållande finnsutvidgningen, faktiskt kanatt ettmen som

och försvåra fördjupning det sakliga samarbetet.fördröja Dennaaven
de ländersärskilt framträdande hos gång grundadeärsyn som en

samarbetet.
träder i hamedlemmar EU kommer de i principNär attnya

fördragen hela det hittillsvarande resultatetinte bara utanaccepterat av
lacquis communautaire. Vissa undantag harintegrationsarbetet
"Flexibel integration" har i vissa fall tillämpats.kanske medgivits.

Övergångstider, stundom betydande längd, överenskommits. Såharav
hitillsvarande utvidgningama.till vid dehar det gått

utvidgningenpågående till central- ochKring den denu -
dock frågetecken. spänning kanösteuropeiska Enstaterna reses nya-

mellan, medlemsstaternas önskankomma uppstå sidan,å attatt ena
omfattande särlösningar och, åhålla på regelverket och alltförundvika

inträda inomsidan, det politiska beslutet faktiskt låta ländernaandra att
alltför avlägsen själva utgångsläget kan alltsåframtid. iinte Redanen
"uttunning" farhågor underbefaras. finns vissaviss Därutöver atten

följande medlemmarna fullvärdigaden med deprocessen, somnya
beslutsfattandet, negativa effekter för samarbetetsdeltagare i andra

fördjupning kan uppträda.
utvecklats i tidigare kapitel kan detSom närmare störreett

komplika-medlemsantalet och den ökande heterogeniteten medföra
i beslutsfattandet. bli lämpligttioner detta perspektiv kommer detI att

och nödvändigt utnyttja de möjligheter till beslutsfattandeökadeatt
med kvalificerad majoritet, respektive för fördjupat sam-arrangemang
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medlemmar, Amsterdamfördraget inne-mellanarbete grupper av som
håller.

EMU

faktorn under 1990-talettvekan viktigasteoch någonaktuellaDen utan
utvidgningmellan fördjupning och EMU.relationenför är

ingripandeEMU-projektetmedlemsländerAlla ärär att avense om
betydandeföljer projektetsbetydelse. redan"Europa-politisk" Detta av

ocksåprojektets historia vittnarekonomisk-politiska vikt. Men attom
vilka i mycket hadedrivkrafter har spelatocholika politiska hänsyn

och, inte minst,Frankrike-Tysklandförhållandet mellanmedgöraatt
Sålundatyska enandet.kring detpolitiskade manövrarna anses
enandet, ha inegativ tilllängepresident Mitterrand, varsom

"inbäddande"detta med starkaresinpraktiken villkorat ettaccept avav
redskapet.tänkt det främstavarvidTyskland i EMUEuropa, var som

symbolenblivit självasamarbetsprojekt harintegrations- ochDetta
stärkadet tänktPolitisktfördjupning.för EU-arbetets är attsett

viktigt medvilketinflytande globaltrelativa vikt ochEuropas anses
såvälberoendeförhållande till USA ifortsattatanke Europas

försvarspolitiskt hänseende.säkerhets- ochekonomiskt-politiskt som
Även negativa effekternamotståndskraften deeuropeiskaden mot av

öka.kapitalrörelsema beräknas kunnaglobalade
beroende-ökade ömsesidigaoch de starkt"täthet" i samarbetetDen

vidsträcktaskulle uppenbarligen haförhållanden skapas EMUavsom
läget. redan EU-säkerhetspolitiska Omför detkonsekvenser även

stöd till medlemmotiverarsolidaritetmedlemskapet skapar somen
kraftigtsolidaritetförstärks dennaför kris eller hot,utsätts genomsom

medbistå landidet samtidiga medlemskapet EMU. Att ett samma
framståkommer i krislandetsvaluta det att somensom egna

kan också detoundvikligt. Möjligensjälvklart, närmast gemensamma
frånutrikespolitikenför iminska risken "extraturer"för EMUansvaret

medlemmarnas sida.de stora
Bristandeutvidgning.mellan och EU:skoppling finns EMUEn

sakligtför denna bådenegativa konsekvenserför kan fåframsteg EMU
ståndpunktanföras för dennaskäl kanoch tidsmässigt. ärDet attsom

formfördjupning, bl.a. idenviktiga EU-medlemmarvissa attanser om
tillinte kommerhögst dagordning,de vill EU:sEMU, sättaav som

utvidgningen skullerisk uppstårstånd enligt planerna, uttunnaatten
stund förefallerskrivandeintegrationsprocessen.och försvåra hela I

realiserasallt dömakommerdenna risk avlägsen. EMU att attav
skullehävdats utvidgningsprocessenplanenligt. håll harFrån attannat

besvärligafår denkandidatländemafördröjaskunna attgenom
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uppgiften uppfylla kriterierna för inträde i då redanEMUatt ett som
har bildats. Härtill kan anmärkas kandidatländema ickeatt om upp-
fyller Maastrichtkriterierna, åligger demingen skyldighet gå med iatt
EMU:s tredje etapp.

Samtidigt gäller framgångsrik kan underlättaEMU-processatt en
utvidgningen. Denna skulle i så fall hand i hand med väsentligen
Fördjupning samarbetet.av

Slutligen bör beaktas under utvecklingen EMU-projektet detatt av
möjligt, kanske troligt, de till hörande länderna bildarEMUär att en

"hård kärna" tenderar ledarskapet i påEUövertastater att ettav som
allmänt plan.mer

Alla dessa omständigheter alltså EMU-frågan har klaragör att
Östersjö-säkerhetspolitiska implikationer exempelvisoch kan påverka

säkerhetspolitiska belägenhet.staternas
Frågan hur kandidatländema inom demångaär närmasteav som

kvalificera sig föråren kan beräknas medlemskap i och därmedEMU
kvala i "den hårda kärnan". går uppfattningarna isär.Härom

utanförskap skulle medföra länderna inte kunde delta iEtt att
beslutsfattande, vilket skulle riskera deras inflytandeminskaEMU:s att

allmänt Och, lika viktigt, de skulle inte få del deni EU sett. av
säkerhetspolitiskt relevantastegrade, solidaritet enligt vadäven som

utvecklashelt naturligt mellan medlemmar.EMU:snämntsnyss

Ökat medlemsantal och4.2 större

heterogenitet

inledda utvidgningsprocesseningen överdrift denDet är sägaatt att nu
radikalt skiljer utvidgningar, med Danmark,sig från tidigare fyra

Grekland medIrland och Storbritannien år 1981, Spanienår med1972,
ÖsterrikePortugal år och Finland och åroch 1986 med Sverige, 1995.

ansökt inträde, allaDet inte mindre elva länderär än utomnu omsom
Östeuropa.från Central- och totala antalet medlemmarCypern Det

kommer ökat från tillslutförd ha 15 26. Detnär är ärattprocessen
uppenbart både det medlemsantalet och den hetero-störrestörreatt

fortsattageniteten kommer i mycket påverka utveckling.EU:satt
parlamentetbeslut, det kan gälla rådet, kommissionen, ellerEU:s

i långvarigadomstolen, tillkommer normalfallet efter överläggningar
och synpunkterunder vilka politiska och juridiska krav liksom

varandra. Tillfälliga ellernationella intressen vägs mot mera
och koalitioner spelar viktig roll i dessa för-permanenta engrupper



46 SOU 1997: 143

beredande överläggningar. slutliga beslutet vanligenDet resultatetär
kompromisser mellan enskilda ellerstaterav grupper.

ligger i sakens den ökning medlemsantaletDet att storanatur av
fråga kan proceduren fram till beslutär göravarom nu mera

omständlig och tidsödande.
detta skäl blir det svårare enighet mellanRedan nå 26attav

medlemmar mellan Administrativt och tekniskt kan de15.än nya
få följa med. skallmedlemmarna till början det svårt vänjaDeatten

förklarasig rutinerna och lära sig metoderna sina ståndpunktervid att
och få dem beaktade.att

allvarlig. deRisken kan emellertid inte betraktas Närsom nya
först flera 2000-talet,träder in, sannolikt årmedlemmarna

ingående följahaft möjligheter under lång tid EU-kommer de ha attatt
dialog,alla områden och på alla plan.arbetet på Den ägersom rum

liksom harmoniseringen deninom Europaavtalens av egnaram,
intensifierats. förhand-förvaltningen, har Självalagstiftningen och

pedagogisk övning.bli fortlöpande Stegetlingama kommer att en
medlem medverka itill det dagligadärifrån över attansvaret som

blir därigenom mindre.konkreta bindande beslut
tekniska och byråkratiska svårighetereventuellaViktigare ärän

meningsskiljaktigheter mellan medlem-huruvidanaturligtvis frågan
öka så det allmänt blirsakfrågor kommeri olika att settattmarna

inriktningrespektive EU-arbetets ochtill beslut,svårare komma attatt
och förändras.väsentlig grad påverkaskaraktär i

faktum utvidg-redan det EUförst påpekasmåHär attatt genom
Ryssland, Vitryssland och Moldavien, nårfårningen gränser motnya

vid Medelhavet medföroch ökar sintillfram Svarta Havet närvaro att
dagordning och perspektivetfrågor kan komma på EU:shelt attnya

påverkas.frågor kan kommaandra attäven
medlemmarna haroch deViktigare kanskeär att av nya envar en

vissa geografi och historia bestämdahistorisk bakgrund ochspecifik av
relativt kort tradition ochflesta dem harnationella intressen. De enav

habs-efter de ryska, ottomanska,självständigaerfarenhet statersom
sammanbrott.imperiemasburgska och tyska

diskuterats blirkonsekvensersannolikt deDet är att somnu mer
medlemmar ökar. de kommis-alltefter antalet Ommarkanta avnya

blir det femrekommenderade ländernasionen tas nyanu
kandidatländema blir med-totalt alla de elvamedlemmar 20. Närav

till totala antalet fådessa, sedda i relation det 26,kommerlemmar att
hittillsvarande medlemmarnas inflytande kom-tyngd. 15ytterligare De

proportionerligt försvagas. Möjligheten till blockerandeattmer
ministerrådet kommer öka. skulleminoriteter vid beslut Dettaattav

leda till irritation och kanske allvarligai vissa lägenkunna
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meningsmotsättningar karaktär omfattning dock kanochvars
förutses.

behov kommerSammantaget leder vad till att ett attsagtssom nu
både utformningen ochföreligga flexibilitet det gällernärstorav

tillämpningen EU-beslut.av
omständigheter just utrikes- ochfråga betydelsen dessaI om av

kommissionen kortfattat i sinsäkerhetspolitikens område säger rapport
väsentligtefter utvidgningen kommerAgenda 2000, EU attatt vara

förutsättningar säkerhets-i intressen och påheterogen sinamera
tilläggernå beslut i GUSP kan bli svårare. Men,området. Att man,

deproblemkandidatländema borde inte ha några större att acceptera
de flesta demGUSP-samarbetet ochhittillsvarande resultaten avav

framsteg.torde stödja fortsatta
Även de medlemmarna heltslutsats förefaller rimlig.Denna om nya

ispeciella intressen gällandekommer sinanaturligt ävengöraatt
integreras isyfte med medlemskapet snabbtderas främstaGUSP är att

nuvarande medlemmarnahar intresse deEuropa. De attsamma som
hålla kvarförhållandet till Ryssland ochskapa stabilitet i ettatt

alltså förväntas visai De kanamerikanskt Europa. storengagemang
överläggningarberedskap lojalt medverka i desamarbetsvilja och att

för GUSP.förekommer inom ramensom
frånerfarenheterna bl.a.för övrigt påpekasbörDet att, som

de mindrevisar, det stormakternaBosnien-konflikten är änsnarare
gällande och försvårar besluts-särintressenländerna i EU görsom

fattande.
synpunktsäkerhetspolitisk kan den ökade heterogenitetenUr även

komma till fall medlemsstatmöjligheter beslut i dåpåverka EU:s att en
den ifrågavarande befinner sig ihot. Omför kris ellerutsätts staten ena

geografiska omfattas detväldiga områdedethörnet avsomav
solidaritet, och därmedutvidgade blir uppenbarligenEU känslan av

mindrei andra hörnetsiginsatsberedskapen, hos den befinnerstat som
påtaglig.

medlemsantalet börkonsekvensmöjlig det ökandeEn somav
det redangruppbildning varpåbeaktas kan den tilltendensattvara

innebär vissaförstärkas.finns många exempel kommer Det attatt
viss fråga.inleder för hanteramedlemmar samarbetenära attett en

desshar självfallet handla påGruppen icke EU:s vägnarrätt att men
sak bestämmerpolitiska tyngd kan sådan den i EU:sattvara

den s.k. Kvintgruppen,inställning. exempel sådanEtt på ärgruppen
slutit sigvilka harbestående fem medlemsstaterEU:s störstaav

för förbindelsema med Turkiet.hanteraattsamman
stundom harviktigt till sådanaDet är notera att grupper, som

anslutasvilliga", kan ocksåkaraktären "koalition de utan-avav en
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förstående Så skedde i fallet med krisen i det forna Jugoslavienstater.
då i ingick inte bara ledande EU-stater USA ochävenutangruppen
Ryssland.

Den beskrivna företeelsen kan sig betänklig synpunktentenu ur av
både EU-solidariteten i allmänhet och, specifikt, de län-småmera
dernas möjligheter till inflytande. harDen ibland beskrivits som
"stormaktsdirektorat" Wienkongressens tvekanDennatyp. ärav
naturlig bör samtidigt erkänna gruppbildningar i vissaattmen man
viktiga sammanhang kan fördelaktiga och kanske nödvändiga närvara
det gäller snabbt, smidigt och effektivt få fram förmetoderatt mötaatt
eller lösa kris.en

Slutligen kan utvidgningen aktualiserar det redan tidigaresägas att
uppmärksammade behovet effektivisera GUSP-arbetet. Fråganattav
diskuteras i kapitlet GUSP och preventiv diplomati.
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säkerhetsstruktureneuropeiskaDen5

och NATOEU5.1

medtillkomgemenskapemaeuropeiskaoch deNATOAtlantpakten
gemenskapen,förstaoch denpakten 1949mellanrum,några årsbara

EuroatomAtomenergiunionenföljdstålunionen, 1951,ochKol- av
EEC 1957.Romfördragetoch

målsättningar.parallellaha delviskanNATOochEG-EU sägas
skapa,ochsäkra fredenuppgiftenför båda attGemensam är attnu

deutvidgningsprocessistabiliteten Europa. Denstärkaochbevara som
istabilitetenbefästafallen tilli bådasyftarinbegripna i attärnu

Östeuropa. för dettautnyttjardeinstrumentDeCentral- och som
olika.däremotändamål är

byggatillsyftade ursprungligenAtlantpaktenSamarbetet i att upp
anfallbefarat sovjetiskt Västeuropa.försvarmilitärt motettmotett

ikärnanfortfarandeförsvarsgarantinmilitäraömsesidiga ärDen
talaruttryckligenAtlantpakten ocksålåtNATO-arbetet, att omvara

främjainstitutioner,stärka sina friaskyldighet attmedlemmarnas att
samarbeteekonomisktökatochvälståndochstabilitet uppmuntraatt

sinsemellan.
naturligtvis ocksåharNATOsäkerhetDen garanteratsyttre avsom

stabilitetochmedlemmarnas säkerhetinreförförutsättningvarit en
och byggaekonomiersinautvecklasin tillät européernai atttursom

omfattande sociala skyddssystem.upp
handförstastabiliteten isäkrafall metodenEG/EU:sI att envar

sammanhängandedärmedochvittgående ekonomisk integration
lyckadesområden. Om EUallaanpassningsåtgärder samhällslivetspå

medlyckasförmågaNATO:suppenbarligenuppgift ökademed sin att

sin.
medlemmar,antagithandefterorganisationerna hartvåDe nya
utvidgnings-pågåendefyra omgångar. Deoch EG/EU iiNATO tre

dramatiska1980-taletsbakgrund ihar en gemensamprocesserna
varandratvåprincipdock ihandlariomvälvningar Europa. Det om av
sinochsina villkorföljerochoberoende egensom var enprocesser

varandra.påverkarstarktinte dehindrartidtabell. Det att
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må erinrasFörst femtonEU:s medlemsstater elva f.n.attom av
också anslutna till Atlantpakten. Det gällerär Frankrike, Italien,
Spanien, Portugal, Grekland, Belgien, Holland, Luxemburg, Stor-

Österrikebritannien, Tyskland och Danmark. Sverige, Finland, och
Irland med i inte iEU NATO. Det flertaletär EU-storamen
medlemmar åtnjuter alltså den säkerhetsgaranti erbjuder.NATOsom
Denna avtalsbunden och den trovärdig denär sedangörs genom
årtionden pågående militära integrationen. Det det oskrivnagör att
säkerhetspolitiska "plus" medlemskapet i kanEU innebärasom anses
för dem spelar mindre framträdande roll och till följd härav hos demen
inte heller har någon egentlig uppmärksamhet i debatten.rönt

Alla kandidatländema eniga säkerhetsskäl sökaär attom av
medlemskap i båda organisationerna. första handI vill de vinna den
robusta garanti bedömsNATO erbjuda de hoppas också attsom men
EU, låt på obestämbart kan öka deras säkerhet. bliAttsätt,ettvara mer
lämnad utanför båda "dubbelt nej", hamna i "gråzon",ett attgenom en

bli lämnad "utanför i kylan", upplevs allaatt närmastav som en
katastrofal motgång.

grundläggandeDe villkoren för inträde i mycket desamma,är
således demokrati, dockDe i fall långt-EU:srättsstat ärosv. mera
gående och kräver djupgående reformer hela samhällslivet. Attav
fullständigt genomföra dessa kommer kräva avsevärd tid.att

det gällerNär NATO:s utvidgning gäller kan anmälaatt staten
intresse inte formell ansökan. Den avgörande faktorngöra ärmen en

de nuvarande medlemmarna, med kärnvapenmaktemaUSA, Frank-att
rike och Storbritannien Tyskland i inträdet vissasamt spetsen, anser av

medlemmar påkallat eller förenligt med sina politiska ochnya av
strategiska intressen och så beslutar inbjuda till förhandlingar.att

sådant beslut fattades vidEtt på och regeringschefsnivåmötet stats-
i Madrid i juli i år. inbjödsDe Polen, Tjeckien ochtre stater som var

VisserligenUngern. kommer dessa under förhandlingarnastater att
fortsättningsvis få demonstrera och bekräfta sina kvalifikationer detnär
gäller demokrati, mänskliga rättigheter, fri ekonomi, civil kontroll över
militären utgår självfallet från denna prövning ickeattosv men man
kommer leda till godkänt, detvarpå formella beslutetänatt annat om
intagning fattas år i samband med1999 Atlantpaktens 50-årsjubileum.

Som har för dessa länders del den säkerhetspolitiskasagts trenyss
betydelsen medlemskap i EU sjunkit i bakgrunden. deFörettav nu
länder ansökt inträde i EU inte beviljas inträde isom om men som nu

ökar däremotNATO i väsentlig grad intresset för säkerhets-EU:s
politiska dimension. gällerDet exempelvis de baltiska länderna som nu
i alla sammanhang framhåller deras intresse inträde i såEUatt snartav

möjligt kraftigt ökat. På några håll gällande dengörs attsom nu
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själva verket kaninnebär iinformella garanti EU-medlemskapetsom
NATO-förpliktelsema.lika betydelsefull somvara

börjanavsikten från förstaEG/EU:s fall accepteral att somvar
önskade. Detländer såeuropeiskademokratiskamedlemmar de som

ochde central-sedanoundvikligt EU,därförkan attnärmastsägas vara
låtdem välkomna,principiellt hälsarblivit fria,östeuropeiska länderna

ekonomiska villkor.ochpolitiskauppfyllandetefter strängaavvara
de få-Förtvåmellan definnsBeroendeförhållanden processerna.

alltså Sverige,inte i NATO,med i EUtaliga länder är mensom nu
Österrike under-till kunnatillhörigheten EUskulleIrland,ochFinland,

ochvälja dennaskullesjälvade vägNATO-inträdelätta omett om nu
villkorenmedlemskap. Mångabejaka derasskulleNATO-länderna av

Huruvida dettauppfyllda.väsentligtalltredan ifalli dettaär
nytillträdande EU-påtillämpaskunnakommer attävenresonemang

icke förutsägas.siglåtermedlemmar nu
NATO-alltsågäller,det ettkan attDet även motsattaantas att

Visserligeninträde i EU.påskyndarochunderlättarmedlemskap
gällerKöpenhamnskriteriemaenständigtEU-länderallahävdar att

detkankandidatländer det närför alla att,likformigt antasmen
medkommerNATO-ländema i EUavgörandet,till attkommer

kvalifika-NATO-medlemmamasblivandedebedömavälviljasärskild
också barainträde,dessaEU-medlemskap. Att vägraförtioner om

politisktdröja får betraktasinträdet länge,låtaellertillfälligt, att som
otänkbart.

folk i deregeringar ochtänkassig kunnaförskulle i och treDet att
NATO-medlemskaputsikten tillinför ettifrågavarande länderna anser

motiveradeblir mindreangeläget och dåmindre attinträde i EUsnabbt
inrikespolitiskt svår-omfattande ochdetdelarvissafullfölja av

Risken finnsmedlemskap iför EU.krävsreformarbetehanterliga som
iregeringamahävdarSjälvainte bedömaskankanske stor.men som

såtillhöra EUde är stora attländer totala vinsternadessa attatt av
inte minstgällerDetavmattning reformprocessen vänta.ingen är attav
väsentligtinträde iför EUekonomiska ärdär de motivenTjeckien

säkerhetspolitiska.destarkare än
till NATO-utsiktländernasspeciell fråga gäller deEn treom

övrigadeintressederasminskamedlemskap kommer attatt seav
dettaförnekari frågaLändernainträda ikandidatländerna EU.

egenintressestarktharframhåller de attenergiskt och ettatt av se
kanexempelorganisationerna. Debådakollegor i somgrannarna som

Tjeckien-Slovakien och Ungern-Polen-Litauen,relationenanföras är
Rumänien.

partiellreflexionendenbefogatSlutligen kan det attgöraatt envara
utvidgning,med NATO:ssammanfallerinteöstutvidgning EU, somav



52 SOU 1997:143

i något fall kan tänkas skapa skiljelinjer och verka destabili-nya
serande. Om Tjeckien, Polen och vinner inträdeUngern i NATO,
kommer detta inte påverka relationen mellan dem ochnämnvärt att
Slovakien. Om de ungerska Rumänien och Slovakiengränserna mot
blir kommer däremot följdernaEU:s bli påtagliga ochgräns,yttre att
påverka befolkningamas dagliga liv. kommerGränserna gåatt genom

majoriteterungerska båda sidor. ekonomiska klyftornaDe mellan
på sidor skulle öka. Politiska följder skulleömse gränsenungrama av

inte kunna undvikas och kris med jugoslaviska förtecken skulleen
kunna skapas.

5.2 VEU

Västeuropeiska Unionen tillkom år ursprungligen1954, med syfte att
dels skapa solidariskt skydd förnyad tysk aggression, delsett mot

för kontroll de tyska rustningama. kom iDenutgöra ett attorgan av
skuggan NATO under årtionden föra undangömd tillvaro. slutetIav en

1980-talet tilldrog den sig ökat intresse och fick spela begränsadav en
roll vid övervakningen sjöblockaden under Gulfkriget ochav senare
vid kontrollen blockaden under kriget i det forna Jugoslavien.av

har erkäntsVEU NATO:s "europeiska pelare" och "ensom som
integrerad del utveckling". kan anlitasEU:s VEU förEUav av
utförande vissa uppdrag fredsbevarande och humanitär karaktär.av av

kandidatländeruppenbart samtliga angelägnaDet är äratt om
medlemskap inte bara i NATO och iEU VEU.ävenutan

det gäller denna fråga bör först medlemmarNär VEU:s inoteras att
samband med undertecknandet Maastrichtfördraget år 1992av avgav

särskild förklaring de sig ha förvari sade avsikt såatt, snarten en ny
medlem inträder i erbjuda denna bli antingen medlemEU, ellerstat att

Österrikeobservatör i Sverige, Finland och slöt avtalVEU. När med
medlemskap, de länderna också inbjudan.EU sådanmottog treom en

allavalde observatörsskapet.De
VEU-förklaringen har därefter inte ändrats och får i principanses

fortfarande gälla. det inte sannolikt denDäremot vid de central-är att
och östeuropeiska ländernas inträde faktiskt kommer tillämpas.att
Skälet vissa medlemmar främst Storbritannien,VEU, inteär att av
önskar den EU-medlemmama omedelbart träda i VEU.se nya
Motiveringen krissituation förestår eller faktiskt inträderär att om en
då kunde förväntasVEU varje beslut aktivt ingripande föragera, om
sitt genomförande kräver medverkan NATO. brukar uttryckasDettaav
på så VEU-medlem skulle bli medlem NATOsätt att en av
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exempelvis VEU-medlemmen"bakvägen". sådan konsekvensEn anser
hållningoacceptabel styrkes denna USA.Storbritannien och i av

Amsterdamfördraget föreslogförhandlingar föregickUnder de som
Tyskland, plan skulleFrankrikedäribland och attstater, enen grupp

ochsammanslagning EUefter hand skulle leda tillgodtas avensom
tankenomhuldadeför den sedan längealltså uttryckVEU, attett ge

dimension. första fasenmilitärpolitisk Denförsvars- ochEU egenen
svensk-finska förslagöverensstämde med detplandenna omav

återfinns italats ochmellan och VEUsamarbete EU nuovanvarom
Amsterdamfördraget.

Tyskland,däriblandEU-medlemmar,finns vissaDet som
organisationerna EU, VEUmedlemskapet i deprincipiellt treattanser

detta slagfanns kravFarhågorböroch NATO attgemensamt. avvara
utvidgnings-inställandemed ellermedföra dröjsmålskulle rentav av

inte iifrågavarandeemellertid devisade sigDet staternaattprocessen.
accepterade detochsådan kongruensinsistera pånuläget ville en

svensk-finska förslaget.

Europarådet och OSSE5.3

sysslari formorganisationerna någonde europeiskaäldstaDen somav
Europarådet,säkerhetdeltagandede ärmed frågan staternas somom

Rådetsgrundare.rådetsSverigeredan 1947.tillkom envar av
mänskliga rättighetergäller dels skyddethuvuduppgifter två. Detär av

kulturellaocholika juridiskadels utbytetvärden,demokratiskaoch
församlingrådgivandemedförsett ärRådetområden. är ensomen

parlament.i de deltagandemedlemmarförmötesplatsviktig staternas
harsäkerhetenökatillsyftar direktverksamhet inteRådets att men

ländernaförståelsenfrämjabetydelse föruppenbarligen attstor
samhälls-socio-ekonomiskochpolitiskfrämjaemellan och att en

förtroende-fredliga ochförförutsättningi sinutveckling ärtur ensom
grannskapsförbindelser.fulla

omfattar länder.Europarådet 40nu
konfe-startadesESKbeteckningenunderDen genomsomprocess

fortlöpande dialogsyftade tillHelsingfors 1975i att genom enrensen
harblocken. ESKde tvåmellanförståelsensamarbetet ochfrämja

iomvälvningamaEfterorganisationen OSSE.tillomdanatssenare
utsträckningidess arbetedecennieskiftet har1990kring storEuropa

"freds-ochkrishanteringrustningskontroll,frågoråtägnats om
och skyddinstitutionerdemokratiskastöd åtbyggande", bl.a. avgenom

rättigheterna.mänskligade
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De uppgifter för närvarande står i förgrunden för OSSE:ssom
verksamhet gäller främst förebyggande åtgärder, "preventiv diplo-
mati", där organisationen utsända missioner redan gjort betydelse-av
fulla insatser bl.a. i Estland och Lettland, fortsatt stöd stärkande av
demokrati, bl.a. valövervakning i Bosnien och andra länder,genom
âteruppbyggnadsarbete efter konflikt, bl.a. likaledes i Bosnien, ochen
frågan rustningskontroll.om

inget tvivelDet OSSE:s verksamhet på dessa områdenär attom
nyttigvarit och både bör och kan ytterligare utvecklas.
vissa länder, bl.a.I Ryssland, talas ofta OSSE skulle iattom en

framtid kunna utnyttjas den formella för alleuropeisksom ramen en ny
säkerhetsordning. huvudskälEtt skulle då OSSE har mycketattvara
bred medlemskrets inneslutande både USA och Ryssland. Frågan om

roll och uppgifter i den framväxandeOSSE:s europeiska säkerhets-
strukturen under fortlöpande diskussion.är
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Ryssland och USA6

Ryssland6.1

Underväxlat kraftigt.reaktioner inför EEC-EG-EU harRysslands
underteck-ochKol- och stålunionens tillkomst 1951år eftermånga

Moskva medorganisationen iRomfördraget 1957 sågsnandet av
betraktades, liksomoch direkt fiendskap.misstänksamhet Denstörsta

i kapitalismensMarshallplanen,den skapadeår 1947 ettsom vapen
relationerantisovjetisk udd.tjänst med klar Ingaoch NATO:s

kommuniststatemai Bryssel ochmed institutionernaupprättades
princip helt negativadessa iförbjöds ha med Dengöra.attatt

och,först i början 1980-taletegentligeninställningen bröts merav
tänkande ioch nyaGorbatjovs "perestrojka"definitivt, i och med

inställ-Sovjetunionens fall ändradesl980-talet.mitten Genomav
helt.ningen

sigoffentliga ställningstaganden,tydligafinns inte någraDet vare
utvidgning.eller till fråganRysslands relation till EU:still EU omegen

uttalanden och radmed stöd spriddafår alltsåanalysEn göras enav
faktiska åtgärder.

harofficiell ständig delegation vidinrättat EU,Moskva har en
omfattandeflertal avtal med och ingick år 1994avslutat EU ettett

kommunikénsamarbetsavtal. denochpartnerskaps- I gemensamma
Östersjöstatemassig allaVisby-mötet i maj 1996från säger

stödja Estland,däribland Rysslands Tjemomyrdin,regeringschefer,
deras förberedelser för medlemskap i EU.Litauen och Polen iLettland,

kan iakttasför den ryska inställningen sådan denGrundläggande nu
alla avgörande hänseendenRyssland iEUär att som ennog ser

ochhar inga stridsvagnar, kanonerekonomisk organisation. EU
skaffakommer inte heller sig några,divisioner och även ettatt om

s.k.försvarsorganisationen för begränsadesamarbete med VEUvisst
Maastrichtfördraget och dettaPetersberguppgifter redan inletts genom

iskulle kunna förstärkas resultatsamarbete toppmötetettsom av
viktigt visserligen allmäntAmsterdam ijuni i år. Lika USAär attnog

ochskapa demokratiskt harstöder syfte EuropaEU:s ett enat,att
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omfattande samarbete med inte ingått,EU och inte ingå,attmen avser
medlem. Många fortsätter åtminstone i detEuropa,att,som ryssar se

internationella läget i bipolärt perspektiv där roll iUSA:s NATO ärett
den avgörande faktorn.

ekonomiskt starkt säkert ligga i RysslandsEtt Västeuropa anses
intresse, redan motvikt till starka ställning.Förenta Enstaternassom
fördelaktig handel kan främjas och möjligheter för Ryssland dra tillatt
sig investeringar och utverka krediter ökar. Därtill kommer denatt att

de baltiskaandel den ryska transiterasexportenstora av som genom
viss baltiskt medlemskap.länderna torde kunna dra Sånytta snartav en

förts till baltiskt land kommer denrysk över gränsen ett attvara
innanför frihandelsomrâde och kan hinderbefinna sig EU:s utan
vidare till vilken del EU-området helst.transporteras av som

Östeuropautvidgningen till länder i Central- och bör deGenom nu
rimligen allt värde-ekonomiska fördelarna i Moskvaantydda ses som

ut tillfullare. Ryssland får vidgade kontakter med och en väg
näringsliv.Västeuropas

flera kandidatländema starktSamtidigt skall inte glömmas äratt av
för leveranser främst olja och viss materielberoende Ryssland avav

for inkomsten från den betydandeför kämkraftsindustrin samt
finns dock ingen anledning dennatransittraflken. Det att anta att

under föreståendeskall få någon politisk relevans deomständighet
medlemskapsförhandlingama.

politisk synpunkt från Moskva icke hört någotViktigt är att manur
skapa säkerhetspolitisktutvidgning skulletal EU:satt nya,om

har huvudlinje iskiljelinjer i medan detta varitrelevanta Europa, en
utvidgning.den ryska kritiken NATO:smot

samarbeteden ryska ledningen eftersträvarIntrycket näraär ettatt
den utvidgningför del och icke sigmed EU motsätter som nuegen

pågår.
de baltiska länderna,har farhågor särskilt iNågon gång attyppats,

till deras EU-medlemsskap skulle kunnaryska inställningenden
intagande NATO-medlemmar.efter beslutetskärpas om av nya

motvilja, har funnitdå sedan Ryssland, medResonemanget är att stor
i MoskvaNATO-utvidgningen med medlemmar,sig i tre nya man

förhindra vad kundeskulle koncentrera sig att se som enman
inflytande finns ingautvidgning västligt iytterligare Europa. Detav

skulleuttalanden eller åtgärder från Moskvas sidaauktoritativa som
spekulationer.stödja sådana

också strida de antagandensådan utveckling skulleEn mot om
osannolik. inserhållning gjorts och sigRysslands Mantersom ovan

iden ryska hållningen till Baltikumhelt säkert i Moskva västatt ses
utrikespolitiska avsikter.det Rysslands Ettlackmusprov påett nyasom
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bryskt uppträdande, normalt hävdande nationellagår utöver ettsom av
intressen, skulle och riskera omintetgöravamingssignal attses som en
det förtroende mödosamt byggts efter sovjettiden och ärsomsom upp

förutsättning för goda relationer med väst.en
Förhållandet har några invändningarDet i Moskva inte mot,att man

hindrar inteoch uppenbarligen fördel i utvidgning,EU:s attser en
handelspolitska konsekvenserbesvärliga diskussioner kan uppstå om

tullsatser, deför del. gäller frågorRysslands då EU:sDet typenav
kvoteringengällande för dumpingbekämpning,inom reglernaEU av

villkoren för transittrafiken.stål och textilier samtvaror som
Åtaganden områden kanoch åtgärder inom dessa ryssarnaav

ÖsterrikesFinlands och inrädeskedde vid Sveriges,sättsamma som
och anledning till kritikkomma uppfattas diskriminerandeatt som ge

finns dock anledning dylikaoch Det tro attprotester.
diskuteras och lösas inommeningsskiljaktigheter skall kunna ramen

förhandlingarFör mellan Ryssland och eller isamarbetet EU genom
bli medlem, leda till allmän ryskdär RysslandWTO väntas utan att

utvidgning.kritik ellerEU EU:smot
frågandiskuteras, både i Ryssland och annorstädes,Någon gång om

och skulle kunna bli medlem SommarenRyssland självt vill EU.av
i antydde rysktofficiellt uttalande Moskvagjordes1997 ettett som

sådan utveckling förutsebar framtidinträda i inomintresse EU. Enatt
utesluten. ryskt medlemskap isig dock osannolik, Ett EUnärmastter

förändringar struktur, institutioner ochinnebära väldiga EU:sskulle av
skulle bli helt organisation denarbetsmetoder. EU än är.annanen nu

inför uppgifter sinainte EU står viktiga ihindrarDetta att nu
gällerRyssland. allmänt för utvecklarelationer till Det EU att ettsett

samarbete förekonomiskt med Moskva allapolitiskt ochnära att
isolering från sovjettiden ochområden bryta den är ettsom arv

till buds bidra till konsoli-därutöver med alla de medel ståratt som
social marknads-ekonomi.deringen demokratiskt ochett system enav

fundamental betydelse förUtvecklingen i Ryssland på sikt är av
freden och tryggheten i Europa.

det gäller Ukraina, skäl i detNär läget likartat. Avär somsamma
i fråga.ryska fallet kommer medlemskap i SamtidigtEU knappast är

viktigt det mellan och Ukrainadet redan inledda samarbetet EU påatt
politiska stärks och utvecklas.både det och ekonomiska området

må antecknas det finns iakttagare, exempelvis i deHär mångaatt
baltiska och utvecklingen förhållandeti Tyskland,staterna som ser av
mellan Ryssland och Ukraina avgörande faktor för stabiliteten isom en

Östeuropa.och samförstånd ochCentral- De näraatt ettmenar
samarbete Moskva-Kiev skulle säkerhet skulle fåryssarna en somge
dem sina relationer till däribland de baltiskapå väst,avspäntatt se mer

4 17-1348
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detta sammanhangpositivt tecken bör iSom noteras attstaterna. ett
omfattandeanslöt vänskaps-Ryssland och Ukraina den maj 199731 ett

uppdelningen Svartahavs-bl.a. regleraroch samarbetsavtal avsom
flottan.

USA6.2

europeiskasamarbetet mellan detillamerikanska inställningenDen
ambivalent.stundom varit Trotsvarierat ochefter kriget harländerna

tillfällen visat irritationvid flerahållning hargrunden positivi manen
söka byggatendensemaföreträddabl.a. Frankrikede attöver enuppav

utanför hardelvis NATO. Manhelt ellereuropeisk försvarsidentitet
ioch ekonomiskamilitäradet politiska,krävt engagemangetatt egna

erforderligaberedskapeuropeisk göraEuropa attmotsvaras av en
i jämkatsståndpunktemaår haruppoffringar. Under stort settsenare

uppgiften efter det kallasamförstånd råder kringoch attsamman
i denviktigt element"det NATO"slut byggakrigets ettsomnyaupp

fram.säkerhetsordningeuropeiska freds- och växersom
längetill bestämdesEGamerikanska relationernaDe av

begränsa degällde för USAöverväganden.ekonomiska Det att
de investeringarnahandeln ochför denföljdernanegativa avegnaegna

tullunion.EG:s
frihandels-förhandlingar med EGfördeSverige 1970-72När ettom

från Washington just påinvändningarhördesavslöts 1972,avtal, som
grunder.handelspolitiska

mellan och USAfrågor EUhandelspolitiska ärTvister om
europeiskahandlathar detovanliga. Senastfortfarande inte om

amerikansktillämpningenexteritorielladenreaktioner på av
Kuba.ochblockadlagstiftning Iranmotom

kommitochWashingtonitiden harMed att semermerman
bådeamerikanska intressenfördel förEG/EU-samarbetet som en

vänligtUSAuppfattasekonomisktoch EUpolitiskt motsom en
globala intressenoch samarbetspartnerinternationell aktörinställd vars

amerikanska.med destyckeni långa överens-stämmer
dentill utvidgning. Isig positivt EU:sställerföljer USAHärav att

till fördeldenekonomisk expansion itill Europa,denna leder ärmån
Än ländernasösteuropeiskacentral- ochviktigare deför USA. är att

sammanhanget skaparvästeuropeiskainlemmande i det även uren
Härtill kommeri helaönskvärd stabilitet Europa.synpunktamerikansk

inteönskar inträda i NATO,ländereuropeiskadeatt men som nusom
EU-inträdet få sinmedlemskap, kommerföraktuella attär genom
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identiteteuropeiska bekräftad säkerhetspolitiska situationoch sin
stärkt. i Washington vinning och kan användasDetta klarses som en

de vill försiktigt fram medamerikaner gåargumentsom av som en
fortsatt NATO-utvidgning.

bör understrykas kandidatländema å sin sidaDet alla ettatt ser
fortsatt förutsättningamerikanskt i för sinEuropaengagemang som en

bådesäkerhet kort och lång sikt.egen
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förkonsekvenserUtvidgningens7

Sverige

Tillbakablick7.1

utvidgningsprocessenintressen isäkerhetspolitiskaVilka Sverigesär
föra denna framåtspela förvilken roll kanoch att

erinra deskäl kortfrågor diskuteras kan detdessaInnan att omvara
strategiska lägeSveriges geopolitiska ochförändringardramatiska som

sitt slut.det århundrade gårunder loppetundergått motsom nuav

Efter första världskriget

situationen förden säkerhetspolitiskaförsta världskrigetEfter syntes
inte underTyskland slaget och kundefördelaktig.Sverige varvara

försvagatcentral maktfaktor. Ryssland,blitid beräknasförutsebar en
heller, sådantoch inbördeskrig, kunde interevolutionkrig,till följd av

gällande imaktanspråktid någralångläget då på göraantas norravar,
Östersjön baltiskatill Leningrad.tillträde DeendaDessEuropa. trevar

flottan densjälvständighet. svenskanationella Densinfolken varvann
Östersjön.starkaste i

det förödande säkra fredenefter krigetFolkens längtan togatt
flestaSverige deFörbund ibildandet Nationernasgestalt i somav

folkrättentanken på påförhistoriskt genombrotthåll sågs ett ensom
kollektiv säkerhetsordning.grundad

bedömdes såSverigesäkerhetspolitiska läget förDet gynnsamtsom
möjlig.svenska försvaret ansågsbetydande minskning detatt aven

helt tydliga,avsikter blevHitlers aggressivt militaristiskaFörst när
efterbrutitdelen 1930-talet, ochunder NF-systemet sammansenare av

intensivinledde Sverigeerövring Abessinien,Italiens enav
krigsslutet nåddeemellertid först efteruppbyggnad försvaretav som

avsedd styrka.
ländernaandra nordiskainförde Sverige och deSamtidigt nya

bundna NF-stadgansförklarade sig ickeneutralitetsregler och av
militära sanktioner.bestämmelser om
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världskrigetEfter andra

efter andra världskriget helt annorlunda och för Sveriges delblevLäget
Sovjetunionensofördelaktigt. Tyskland förött och ockuperat.var

hunnit under krigets slutskede ochstannade i de områden dit detrupper
stod under totaldär installera kommunistiska regimerStalin lät som

Östersjökusten från Wismar tillkontroll. Hela södra ochsovjetisk östra
baltiska ländernaockuperad sovjetiska DeNarva trupper. treavvar

räddades till fortsatt själv-Finlandgjorts till sovjetrepubliker.hade
kraft-uthållighet, försvarsmaktensfolkets heroiskaständighet genom

slutskede och den politiskakrigetssamling på Karelska inäset
upprättadesHelsingforsförsiktiga utrikespolitik. Näraledningens en

avvecklades 1956.sovjetisk bas dock årsom
samarbetsordning,säkerhets- ochupprättadesEfter kriget en ny

hela världenmed målet omfattaNationema, denna gångFörenta att
för fredenslångt effektivareförsedd med principielltoch systemett

gällt i Nationernas Förbund.detoch säkerhetens bevarande än som
alltid betraktatredan 1946 och harblev medlem i FNSverige

utrikespolitik.hömsten i sinmedlemskapet som en
säkerhetspolitiska lägede nordiska ländernasSveriges liksom andra

krigetbekymmersamt. Sedan det kallaefter kriget sagtsvar som nyss
skullebörjat samråda hur de bästoch länderna iinletts mötaväst om en

ländernaställdes de skandinaviskabefarad sovjetisk aggression, tre
sin säkerhet. På svensktde för sin del skulleinför frågan hur värna

förhandlingar mellan Sverige, ochinleddes år Norgeinitiativ 1948
bindande försvarsförbund skulle stå frittDanmark ett somom

utanföroch syfta till hålla ländernaochöst väst ettattgentemot
förbunderbjöd sin dettaeventuellt krig. Sverige ettgrannar som

västliga militära samarbete ideras deltagande i detalternativ till som
Atlantpakten. Förhandlingarnafebruari konkretiserades1949 i stran-

skulle söka ellerfrågan tänkta förbundetoenighet i detdade på om
och Danmark anslöt siggarantier från Norgevästmakterna.acceptera

Atlantpakten. Sverige å sin sidaefter sammanbrottet år till1949 angav
landet utanförför säkerhetspolitik söka hållafrämsta mål sin attsom

främsta medlet förmilitär alliansfrihet detkrig och attsomangav
neutralitetspolitik.mål. hållning benämndes Meddetta Våruppnå

säkerhetspolitik densamma,modifieringar förblirvissa vår senast
längreriksdagen karakteriseras dock ickefastlagd år 1992. Den somav

neutralitetspolitik.
svenska politiken parad med och DanmarksNorgesDen

i Finlands försiktiga linje, ocksåmedlemskap Atlantpakten och som
bildade det säkerhetspolitiskakom kallas neutralitetspolitik,att

kriget.sedan kom under hela det kallabestå Dettamönster attsom
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utgjorde grund för detmönster lugn och den stabilitet rådde ien som
området. Ingen stormakt fann anledning rubba mönstret.

Efter det kalla kriget

Efter det kalla krigets slut, Sovjetunionens sönderfall, de baltiska
frigörelse, Warszawapaktens upplösning och Tysklandsstaternas

enande har Sveriges säkerhetspolitiska läge radikalt förändrats.
Storkrig i Europa inom överskådlig tid inte förutse. Med undan-är att

for sydöstra finnsEuropa det mellan de europeiska länderna ingatag
spänningar sådan styrka de riskerar leda till militäratt attav en
utlösning. Förhållandet mellan NATO och Ryssland har reglerats

det betydelsefulla grundfördraget undertecknat den maj i27 år.genom
Vi kan alltså med tillfredställelse konstatera Sverige för närvarandeatt
befinner sig i säkerhetspolitiskt läge sig lugnt ochett tersom
gynnsamt.

Sverige och7.2 EU

det gäller vårt förhållande till EG/EU förstNär bör erinras attom
Sverige redan på tidigt stadium deklarerade vi intresseradeett att var

omfattande och varaktigt samarbete beträffande alla denära,ettav
sakfrågor Romfördraget omfattade. Samtidigt avstod vi från attsom
söka medlemskap. Skälet säkerhetspolitiskt. Vi ansåg attvar om
neutralitetspolitiken skulle bli trovärdig inför omvärlden, vilket angavs

för denförutsättning skulle sitt syfte, Sverige inteattsom en gagna
kunde binda sin handlingsfrihet och underkasta sig överstatlighet på

Romfördragetdet förutsåg. årtionden intog viUnder dettasätt som av
skäl tvekande eller avvisande medlemskap.hållning tillen

den säkerhetspolitiska dimensionen underEG general deNär av
tid FrankrikesGaulles president kom i bakgrunden, förklaradesom

möjlighetenSverige till medlemskap stod detNär såöppen.att
politiska samarbetet föreföll aktiveras under 1970-talet i sambandatt

s.k. Davignonplanen,med den medlemskap intesade vi kundeatt
komma ifråga. omfattande framförhandladesEtt frihandelsavtal och
avslöts år 1972.

först långtDet efter de genomgripande förändringar i detvar senare,
säkerhetspolitiska läget symboliserades Berlinmurens fall årsom av
1989 och sovjetväldets upplösning några år Sverige komsenare, som
fram till ståndpunkten medlemskap princip förenligti medatt var en
militärt alliansfri politik.
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svenska fick sitt uttryck i års redanomsvängningen 1992Den
gällande definitionennämnda riksdagsbeslut vari återfinns den ännu av

syftar till Sverige skallsäkerhetspolitiska linje vilkenSveriges att
eller krig i vårt närområde.kunna neutralt i händelse kris Iavvara

verket vändpunkt i svenskbeslutet det viktiga tillägget, i självagörs en
den militära alliansfriheten förutsätterutrikespolitik, bevarandetatt av

skulle behöva ålägga sigSverige i något hänseendeinte att annat
mång-facetteradedet framväxande,restriktioner vad gäller deltagande i

samarbetet".
gällandeupphäva den dittillsVad riksdagen här gjorde attvar

förtrovärdighet skapas vårpolitiken bedrivas såregeln måste attatt
tryck försvara neutraliteten iförmåga och vilja även under hårtatt

påkalladeneutralitetsskäleller krig. Därmed föll de tidigarekris av
för Sveriges inträde iinvändningama och ljus EU.grönt gavs

från betraktariksdagsbeslutet tagitVi hade steget attgenom
neutralitets-oförenlig med traditionellamedlemskap i EG/EU vårsom

stöd för säkerhet ochorganisationen vårpolitik till ettatt somse
vi fullföljer den militäravälstånd. hindrar intefortsatta Det att

med medlemskap i Vialliansfriheten vi förenlig EU. noterarsom anser
dennaicke invänderandra medlemmarna, lägetde är, motatt som nu

Amsterdamfördragen för övrigtståndpunkt. Maastricht- ochI sägs
påverka den särskildapolitik inte skalluttryckligen unionensatt

och försvarspolitik.medlemsstaters säkerhets-karaktären vissaav

och GUSPSverige

samarbetetför Sverigeskäl här peka innebördenkanDet att avvara
iGUSP.

konsultationer med andrasjälvklart alltid deltagit iSverige har
bilateralafrågor. Sådana har förekommit vidpolitiskastater om

meddet nordiska, ikontakter, i regionalt samarbete t.ex. grupper
OECD,inom organisationer FN, GATT, WTO,likartade intressen som

Sverige, såsomingen tidigare harEuroparådet gångOSSE, Menosv.
sker i fordragsfasta ochi deltagit i konsultationersker EU, somnu

syftar tilloch uttryckligtinstitutionellt reglerade former gemen-som
blir rättsligt bindandedeklarationer och aktioner, vilkabeslut,samma

viktigare beslut detta områdeför handlande. alla påvårt Det är sant att
ministerrådet detfattas enhälligt i Europeiska rådet eller imåste men

enig-trycket medlemmarna visa solidaritet och ipolitiska på att att
rucka sina ursprungliga ståndpunkter för kommahetens intresse på att

i viktigatill beslut mycket starkt. utnyttjande denEtt vetorättär av som
till politiskt pris kanfrågor principiellt består mäste betalas ett som

högt.vara
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EU-land möjligheti för litetSamarbetet GUSP öppnar attett en
ländernas politik både ieuropeiskavisst inflytande på de andrautöva

förstill omvärlden. Arbetetemellan och förhållanderelationerna dem i
ellertillfälligaoch bestäms i hög gradframåt permanentameraav

det naturligtSverigemedlemsstater.mellan olika Förkoalitioner är att
redanmedlemmarna ochnordiskakontakt med dehålla nära

baltiska länderna.kandidatstadiet med de tre
sammanhangandra såSverige, ivilarDet stortett somansvar
söka utnyttja dediplomati,för preventivverkat till förmånkraftigt att

förstärktaAmsterdamfördragetdet ihandlingsmöjligheter som nu
kapitletbehandlas ikan erbjuda. FråganGUSP-samarbetet närmare om

diplomati.och preventivGUSP

säkerhetochEU Sveriges

synnerlig bety-harEU-medlemskapethävdaskan bestämtDet att en
ialla länder Västeuropadet faktumsäkerhet. Redanför vårdelse att

Östeuropa kriggemenskap därinlemmade iblirCentral- ochoch i en
säkerhet. Någranationellaförstärkning vårinnebärotänkbartär aven

utvecklats iförvisso ickeföreliggergarantiermilitära men, som
den fortsattablotta existens,skapas EU:stidigare kapitel, genom

och denframväxande solidaritetendenintegrationen, gemensamma
säkerhetsskydd.faktisktsäkerhetspolitiken GUSPochutrikes- ett

leda tillutanförstående landi någotkan,skyddDetta attutan
lägenvägval, i vissasäkerhetspolitiskamissförstånd vårt varaom

avskräckning.avgörande, främstkanskeviktigt,utomordentligt som
medverka tillstarkt intresseSverige harföljer attDärav ettatt av

trovärdigt ochskyddetsolidaritetden attuppbyggandet görsomav
solidariteten.omfattaseuropeiskautvidga kretsen stater som avav

behandla krisharEUsärskilt uppmärksammasbör attDet näratt en
möjlighetenbeslut,fattatill tredje makt och planerarförhållandei att

förfogande, alltsåtill EU:sstårdet maktmedeltillgripa ytterstaatt som
Somkommersanktioner, självklart övervägas.ekonomiska attäven

avhållandestarkthafår förhållandeutvecklats dettatidigare enanses
Östersjöområdet avgörandefåkunnaskulle i fall kris iinverkan och av

betydelse.
allai principavsedd omfattapågående utvidgningenDen attärnu
frånefter frigörelsenvilkaösteuropeiska ländernade central- och

användaeller, för"husvilla"kunde betraktassovjetstyret attsom
befann sig i icke"föräldralösa". DeMitterrands uttryck,president en

instabilitet.ochbåde inremedföradefinierad ställning kunde yttresom
formellför sökasig allabeslöt deeller några ärEfter något att

således NATO, VEU,samarbetsorganisationema itillanslutning väst,
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och Europarådet.EU I Europarådet har de alla, tillika med Ryssland,
redan vunnit medlemskap.

det gäller har Sverige mycketNär EU starkt intresse allaett attav
kandidatländerna blir medlemmar och detta sker såatt snart som
möjligt. och främst betyderFörst deras medlemskap de inlemmas iatt

säkerhetspolitiskaden gemenskap EG/EU utgjort alltsedansom
begynnelsen. kommerDe iaktta den disciplin i sitt utrikespolitiskaatt
handlande denoch solidaritet åligger alla medlemsländer. Desom

förpliktigadekommer lösa alla meningskiljaktigheter medatt attvara
andra medlemsstater förhandlingar och aldrig tillgripa hot ellergenom
påtryckningar. relationer tillDeras omvärlden samordnas med övriga
medlemsstater bl.a. deltagande i GUSP.genom

Inrikespolitiskt bidrar deras medlemskap till stadfästa ochatt
vidareutveckla demokratin och leda den socio-ekonomiskaatt
utvecklingen effektivt och ansvarigt socialt marknadssystem.mot ett

dessa olika, EU-medlemskap befrämjade strävandenAtt ettav
verkligen lyckas för Sverige väsentligt intresse. därförDetär ärett
naturligt Sverige verkar starkt pådrivande för så snabbt sig göraatt att
låter inleda och slutföra utvidgningsförhandlingama med alla
kandidatländerna. allmänpolitiska intresset deras inträde iDet stora av

jämte den specifika fördelen ökade möjligheter till handel ochEU av
investeringar de svårigheter möjligen kan uppståväger äntyngre som
för Sverige andra områden såsom jordbruk, arbetsmarknad,
regionalstöd etc.

gäller Sverige icke-medlemdet NATO, kan uppenbarligenNär som
ställning till kandidatländernas önskanicke medlemskap i dennata om

organisation. Regeringen inskränker sig därför till kraftigtatt
understryka varje lands, i Parisstadgan fastslagna, självträtt att

sitt säkerhetspolitiska vägval och därutöver uttalabestämma att
förhoppningen skall inta attityd i fråganNATO öppenatt en om nya
medlemmar.

Baltikum7.3

historiskaUnder den omdaning pågår i hör det tillEuropastora som nu
viktigaste nationellavåra uppgifter stärka de baltiska ländernasatt tre

suveränitet, säkerhet förbättraoch integritet deras möjlighetersamt att
fullt delta i det europeiska samarbetet.att ut
Sådan hjälp har också lämnats rad områden och i mångaen

former. Betydande finansiella har gjorts tillgängliga. Viktigtresurser
har varit stödet åt utbyggnad gränsskyddet, rådgivning ochav
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utbildningsinsatser bl.a. det polisiära och militära området, min-
miljöskydd ländernas kapacitet deltaröjning, och stärkande iattav

PFF-samarbetet, och några enskildaBALTBAT BALTRON, samt
specifika projekt den länderna handels-för de tre gemensammasom

i Riga.högskolan
baltiska ländernasallt aktiva stöd deViktigast vårtär treav

EU-medlemskap fast förankras i detinträde i deEU. Om genom
och socio-ekonomiskaoch deras inre politiskavästliga samarbetet

ökarmedlemskapet innebär, ocksåutveckling bestäms de krav somav
Östersjöområdet. folken vinnerhela baltiskastabiliteten i De en

inleda förtroendefulltunderlättar för demsjälvkänsla ettattsom
omfattande ekonomiskt utbyte medpolitiskt förhållande till och ett

ha viktigaökade självförtroendet denRyssland. bör detDärutöver
för Estland och Lettland föradet blir västentligt lättareeffekten attatt

politik den rysktalande delenoch generösöppen gentemot aven
befolkningen.

de baltiska och deömsesidigt förtroende mellanlång siktPå är ett
tillförlitliga säkerhetsgarantin.denryska folken mest

beaktasi detta sammanhang böromständighetEn är attsom
väljerEstland och Lettland boende rysktalandeallteftersom de i att

i helt möjlig-medborgarskap, de kommer åtnjutandeförvärva av nya
inom kan de kommastudera och arbeta EU. Därigenomheter att resa,

förrnedlande roll för det samarbete mellanviktig EUspela näraatt en
Sverige verkar för. Därtill kommerRyssland inte minstoch attsom
i de två länderna förväntadlevnadsstandardenden höjda ärsom en

till godo vilket för demeffekt medlemskapet kommer även ryssarnaav
självförtroende och också ökade möjligheter verkainnebär större att

för full lojalitet estniska,inom denför sitt kulturarv gentemotramen
lettiskarespektive den staten.

stärks alltså Sverigesde baltiska ländernas inträde i EUGenom
de nordiskahögst väsentligt. ö isäkerhet Den fredens Europa som

skulle utsträckas till denländerna har utgjort sedan mycket länge östra
Östersjökusten. ländergruppfredligaoch södra alltigenomDenna

ochgeografiskt väsentlig Rysslandstäcker del västra gräns geren av
andra,säkerhet hot från hållet, militära ellerRyssland inga det är attatt

befara. Förutsättningar skapas för varaktig stabilitet i Europa.norraen
förhållanden kan det nyttigtytterligare belysa dessaFör attatt vara

inte överhuvudtaget eller inteföreställa sig scenario då dessa länderett
mycket lång tid vinner medlemskap.på

reformprocessen västerländskRisk föreligger då den inre motatt
effektiv administration och social marknadsekonomidemokrati, möter

svikna förhoppningama,svårigheter och Destora rentav stannar av.
utanförskap, grogrund för populistiska stämningarkänslan kan bliav
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i sin innebär risker för demokratin. Utrymmet för inblandningtursom
från utanförstående makts sida i landets inre angelägenheter skulle öka

motståndskraftoch dess påtryckningar minska. sådan utveck-Enmot
Östersjönskulle riskera destabilisera läget kringling med negativaatt

effekter på Sveriges läge.
inte minst den bakgrund skisserats börDet är mot som nu som man

ansträngningar få till stånd förhandlingsstartvåra attse en gemensam
samtliga kandidatländer. Härigenom skulle säkerhetför skapas deatt

baltiska länderna på tidigt stadium kom in i förhandlingsprocessen.ett
detta inte lyckas, och enbart begränsat antal länder med iOm ett tas

första törhandlingsgrupp, betraktar vi deltagande åtminstone ettaven
baltiska länderna fråga vitalt nationellt intresse.deav som en av

särskilda ansträngningar möjligtSamtidigt måste vi åtägna att snarast
de övriga länderna i förhandlingsprocessen.få med två

Kaliningrad

finns skäl i detta sammanhang uppmärksamma den säkerhets-Det att
utvecklingen kring Kaliningrad, underpolitiska betydelsen av som

framtids-scenariersovjettiden mycket viktig marinbas. Olikavar en
möjlighet diskuterats söka utveckla Kalinin-kan tänkas. En är attsom

och europeiskalivskraftigt handelscentrum mellan de ryskagrad till ett
Östersjöområdet.Hongkong imarknaderna, ett

i fallrealisera sådan plan kommerAtt även gynnsammaste taatten
stabiltdet blir möjligt utvecklatid. förutsättninglång En är ettatt att

klimat präglat goda relationer mellanpolitiskt och ekonomiskt av
omfattar deRyssland, Litauen och Polen. EU-utvidgning tvåEn som
utveckling.skulle kunna bidra till sådansistnämnda länderna Enen

det ekonomiska utbytet kanförutsägbarhet skapas ochpolitisk
intensiñeras.

Icke-militära hot7.4

hot förutse i hindrar inte andrainga militära Europa,Att är att attnorra
det civila samhällets säkerhet, kansådana riktashot, motsom

och redan har aktualiserats. gäller sådana företeelseraktualiseras Det
kriminalitet och maffiaverksamhet terrorism,över gränserna,som

miljöförstöring smugglingnarkotikahandel, flyktingströmmar, samt av
och delar till kärnvapen och andra massförstörelsevapen.kämämne

EU-samarbetetfrågor behandlas huvudsakligen i den delSådana av
"tredje pelaren".brukar benämnassom
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uttryck plägarmissvisandenågotslag, meddettaHot ettsomav
kan iförebyggas.och Detta"mjuka", förutsesmåstebetecknas som

i förstaåtgärderdemilitärinsatserfall krävavissa art sommenav
immigrations-polis,tull,genomförs rimligenfrågaihand kommer av

miljömyndigheter.och
Östersjöländerna imellan allasamarbeteomfattandemycketEtt

bildade1993för det årinomigångsattssyfte hardetta ramen
regeringschefemasÖstersjörådet, iinrättandebl.a. enavgenom

har klartArbetetpolissamarbete.force""taskförankradkanslier enom
länderna.deltagande Näralla debetydelse försäkerhetspolitiskpositiv

samarbetetunderlättasiinträder EUPolenochbaltiska ländernade tre
i helasäkerhetssituationenförbättratillbidrarochytterligare att

Europa.

hotfallhållning iSveriges mot7.5 av

medlemsstat

självt kommakrislägeisigförväntarSverige ettattPå sätt somsamma
kanmedlemskapetsäkerhetspolitiska "plus"detåtnjutandei somav

det fallförlojalitetoch visavårt attviinnebära har även taatt ansvar
aktualiseras.EU-solidaritetenochnödlägeråkar iEU-landannat

solidaritethur vårförvägiomöjligt avgörasjälvfallet attDet är
medSverigeståruttryck. Klart stortskulle sigkonkret att engage-ta

hotetEU-medlemmarövrigamed mötatillsammanskommer attmang
förfogande. Dettatill EU:smedel stårdeallautnyttjandemed somav

politiskabesluttilluttryck i medverkansighandi förstakan omta
visar siginteåtgärderÖm sådanadémarcher.ochdeklarationer

ekonomiskahandsistaiaktioner,verkningsfulla kan gemensamma
i fråga.kommasanktioner,

fallförekommandeiförpliktigatpolitisktEU-land attAtt ärett
stundomsvenska debattendeniansvarstagande haröverväga ett
militäraSverigesfrånellerhotframställts avstegettett motsom

skapar ingenSituationenfallet.givetvis inteSåalliansfrihet. är
fårFråganmilitärt.politiskt ochSverige gripaförskyldighet att

enskildai detintressennationellabedömning våraefteravgöras aven
möjlighetsinha kvarskulle dessutom vetorättenSverigefallet. genom

skullesjälvadetbeslut i EU:shindra ansesett ossatt avomnamn
ihar talatsintressen. Häromnationellagrundläggandevårastrida mot

diplomati.preventivochkapitlet GUSPom
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särskild frågaEn gäller Sverige vår gällandeärsom om nu
säkerhetspolitiska doktrin, vilken citerats, lägger hinder i vägenovan
för vårt deltagande i aktioner kan strida neutralitets-motsom anses
rätten.

fråga har for FinlandsDenna del behandlats i frånrapporten
regeringen till riksdagen den i17 år. FinlandDär vid hotsägs attmars
eller aggression medlemsstat i ickeEU skulle kunnamot vara
neutralt. tolkning dettaEn uttryck kunde Finland skulleattav vara

villigt långtså på solidaritetens landet i givet fallatt väg attvara
skulle folkrättsligasin neutralt land och igåstatus rentavuppge som
krig. fallet.Så icke förhålla sig neutraltAtt enligt auktorita-är är
tiva finländska uttalanden endast förstå uttryck för den mycketatt som
långtgående politiska solidaritet Finland skulle visa gentemot ettsom
medlemsland i läge. tordeDetta också den svenskautsatt vara rege-
ringens hållning.
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Slutord

måsteframställningen EU:sföregåendedenframgårSom nuav
historisk Denoåterkalleligutvidgningpågående process.ses som en

icke tillstöter,omständigheteroförutsebara attalltså,kommer om
inomkommerkandidatländernaalla,Alla, eller attfullföljas. nästan en

inträdaeller flera,årtiondeutsträckaskanviss tid, ett somsom
medlemmar.

till prisetskerutvidgningenriskerkändallaEn är att av enav
blikunnaslutresultatetfall skullesåintegrationen. ettIuttunning av

Östeuropa samarbetsområde medomfattandeCentral- ochhela Väst-,
eller EES.EFTAarbetsuppgifterochstrukturungefär somsamma

defrämstkärna bildas,hårddåskulle sammansattSannolikt aven
idéer"fädemas"fast vidhållermedlemsländerna,ursprungliga somsex

säkerhetspolitik.ochutrikes-tankenallvaroch gör gemensamenav
efter sinaalltiskulle samlademedlemmarnaövrigaDe gruppervara

intressen.speciella
roll skullesäkerhetspolitiskaspela sin avseddamöjligheterEU:s att

trygghetenochgäller stabilitetendetbådeförsvagas,då när
och hotkriserskyddeti vadochemellanmedlemmarna mot somavser

omvärlden.frånemanerar
naturligtvislåter sigsannolik eller inteutvecklingsådan ärOm en

politisktmycketsåantagandet kandet görasbedömas. Men attinte
medlemmarnasbåde frånutvidgningsprojektet,ihar investeratskapital

integrationvittgåendemycketsida, målet,kandidatländernasoch att en
säkerhetspolitik,och ärutrikes-effektivoch en meragemensammeren

trolig utgång.
alladetinnebärsig riktigtantagande visaroptimistiska attdettaOm

Ukraina ochVitryssland,Ryssland,europeiska västerstater om
säkerhets-ochsamarbets-förenade ikommerMoldavien att envara

eventuell vidareOmhistoriskt heltgemenskap typ.sett ennyav en
framåtriktadeuppnåddadetskekanutvidgning NATO utan att nuav

grundstenskulleRysslandochmellan NATOsamarbetet äventyras, en
undersäkerhetsordningochfreds-alleuropeiskalagd till den somvara

svensk utrikes-förmålenväsentligadevaritefterkrigstiden ett av
politik.

egentligtharotänkbart. Ingenemellan blirEU-medlemmarKrig stat
i destabiliserasDemokratinaggression.ochmotiv för hot nya
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medlemstaterna. Antidemokratiska krafter i alla länderna hålls under
kontroll.

Samordningen fullföljes samhällslivets alla områden, med
undvikande byråkratisk detaljreglering. i fortsättningenDen är ävenav

huvudsaki mellanstatlig och inte sin identitet. Destaterna ger upp
i enighet,beslutar grundval erfarenheter, ettav gemensamma om

långsamt ökande överstatligt beslutsfattande. uppträderEuropa som en
tungviktig aktör den globala med auktoritet härflyterscenen en som

frånbåde den samlade ekonomiska styrkan och den politiska
sammanhållningen. Om något medlemsland hotas utifrån kommer de
övriga sluta leden ochEU-statema solidarisktatt gemensamtgenom

fredsstörarenagerande avskräcka och avvärja hotet.
Mellan USA och de europeiska länderna utvecklas ett

förtroendefullt samarbete stärker de transatlantiska banden.som
Ryssland samarbetar med grundval avtalet med NATOväst av av

maj omfattandeden 1997 och partnerskapsavtal med27 EU.ett
Skulle denna vision bli verklighet kommer vi bevittna äktaatt ett

historiskt paradigmskifte. formDet i underEuropastatssystem togsom
medeltiden och bekräftades i westfaliska freden skulle ha ersatts av en
helt struktur där furstarnas och anspråk obegränsadstaternasny
makt och suveränitet skulle ha fått vika för erkännande denett av
nationella suveränitetens otillräcklighet och där tidensden moderna
krav ömsesidig hänsyn emellan, kompromisser ochstaterna

handlande tillgodosetts. Detta omvälvande framtids-ärgemensamt ett
perspektiv, spännande äventyr.ett

Sverige och varje enskild svensk har här uppdrag, möjlighetett en
till försbidra visionen verkligheten. skulle då ocksåDenärmareatt att

fullfölja långvarigt svenskt for säkerhetEuropasett engagemang
symboliserat två svenskar belönats med Nobelsav namnen som
fredspris, Hjalmar Branting och Hammarskjöld.Dag



SOU 1997: 143 73

English Summary

This study of the for the security situationa consequences
when the allEU enlarged the candidateEurope to encompass

countries.
The subject divided intomatter two parts.

attentionOn the hand, paid the basic security dimension oftoone
Community from its thethe European beginning, i.e. creation ofvery a

close-knit of determined end betweenstates to toputgroup an war
using that end of far-reachingthemselves, economic andsystemto a

integration. the situation after first worldsocial theIn contrast to war,
victorious decided include this endeavourthe Germanytopowers as

equal partner.an
already beenThese goals have reached, fact which bea may

considered achievement of historic importance.an
the countries which under consideration forFor member-are now

willship, adherence the EU automatically stabilize andto system
their securitystrengthen status.

membership of the EU for candidatethe countriesMoreover, means
confirmation of their,the symbolical in newlymost‘ cases, won,

theirandpolitical independence commitment the values ofto
and markethuman rightsdemocracy, a economy.

the candidatethe other hand, countries somethingOn expect more.
threats,against crisesThey seek protection and emanatingpressures

from third countries.
the issue that of this study.This forms the main part

analysis of this dimension faces considerableAn security
difficulties.

obviousOne that neither the of theTreaty Rome,reason nor
Maastricht Amsterdam Treaties, has word theto matter,or say onone

from references self-evident ofthe requirement generalapart tovague
solidarity. Security EC/EU thought of betweensecurityterms was as
Member States, the of the ofLeague Nations thenot, as case or
United Nations, security against threats aggression from externalor

Furthermore, since all members, withEU the exception ofsources.
Ireland, members of the Atlantic Alliance, their security needs inwere
relation third countries providedalready for.to were
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subject available,material theamazingly littlethereMoreover, on
research.scolarlyform of mediaeither the coverage or

thatongoing enlargementof theonly the context processwas
roundlatest enlargementDuring thethe fore.problemthe tocame —

and Austria theFinlandconcerning Sweden,the argument wasone —
communityenteringmembershipthatfor the first timeheard meant a

alsoanother, butwithlivedetermined onlyof not tostates onepeace
third countries.relationof crisistheassistanceprovide toeventto

of FinnishusedFinland thisIn supportargument was
whilethe referendum,precedingcampaignmembership the
Swedensofsignalling the endwarning,presentedSweden as awas

non-alignment.militaryneutrality andofpolicy
subjectthediscussionapproachpossible toto tryOne to ona

of thethe EUreactionslikelywould be thewhatindicate part aon
subjected threats,actuallymember tocountry pressures orwas

and whenavailableinstrumentsabroad. Whataggression from are
usedconceivably betheywould

diplomaticactions,declarations, jointinstrumentsThe are
conflictCouncil,SecurityUnited Nationstheappealsdémarches, to

sanctions.economicandpeacekeepingtechniques,resolution measures
discussed. Manywill be usedinstrumentslikelihood that theseThe

which hasdecision,anticipated beforebeand hesitationsdoubts must a
reached.unanimous,beto

discussionoftheuncertainhoweverargued that, outcome ona
alerted andthat thefact EUbe, thecountermeasures averymay

for deterrence. Afactorimportantwillplace,discussion takes act as an
againsthostile actionpossibility ofcontemplates thethat acountry

possibility, and thetheconsiderwill haveof the EU,member tostate
persuadedtherefore, beandof EU tomay,measuresconsequences,

planned action.from theabstain
hopes andagainstthe studygivenwarning too strongA

wouldactionthat effective EUcountriescandidateexpectations among
ofquestionalwaysforthcoming.automaticallybe an casua

possible.definite forecastdecision. No
discussedof theof crisisthat, in thepointed typeeventout a

action,kind ofand takeinvolvedinevitably bewillNATOhere, some
ofconcerned membertheof whether Europeanregardless country a

the Alliance not.or

security. TheSwedenssubstantially increasewouldenlargementEU
underlyingthe scenariowhichcountries,of all candidateaccession

Russia, Belarus,ofcountriesallwould make Europeanstudy,this west
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the Ukraine and Moldavia members of the EU security community.
betweenWar them would be unthinkable.

Furthermore, all the countries concemed will have undergone a
of internal political, administrative and socio-economic reformprocess

which will have stabilized their internal situation and enhanced their
ability make constructive contributions and prosperityto to peace
throughout Europe.

Sweden has particular interest seeing the Baltic countriesa
become members of the EU. assist them their effortsWe fulfilto
membership requirements. working actively forWe simultaneousare a

of negotiations, and thus all three Baltic countries beginstart expect to
negotiations early We consider the inclusion of leastnext atyear. one
of them be vital national interest.to a

ofThe motives the candidate forcountries wishing becometo
ofmembers the first and foremostEU desire "retumto toare a

Europe". They also that membership benefitEU will theirexpect
security. They that fear of immediate threat fromassert not any
Russia that their interest the membership, but quiteEUprompts
clear that historical experiencetheir makes them fear future Russian
hegemony claims.

These motives largely coincide with their motives for wanting to
become members of the Atlantic Alliance.

Another important motive for the candidate countries the
expectation enjoy the economic and social benefits that derive fromto

freedomsbased the four of trade, labour, capital andsystema on
services. undertakeThey ready the internal reformtoare process

downrequired the criteria laid by the European Councilto meet
Copenhagen 1993.

The of influencemembership theprospect strongexerts a on
foreign policy of the candidate already Thecountries EUnow.
reluctant members who "import" unresolvedto accept new may
conflicts into the union. The thereforecandidates making energeticare
efforts solve all outstanding problems possible. Theto as soon as
results have been impressive. ofA large number have beenagreements
concluded between candidate for thecountries ofcommon purpose
formally recognizing existing protecting the rightsborders, of
minorities and guaranteeing good neighbourly relations.

several candidateln countries voices heard opposing EUare
membership. expressed that the newly independenceFears are won
might be compromised by entering Union lessEuropeana seen as no
dominant than the Soviet Union. Others fear that the application of the
right of all citizensEU acquire real and businesses otherto estate
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Kommittédirektiv

utvidgning säkerhetspolitiskaEU:s Dir—
konsekvenser 1997:12

Beslut vid regeringssammanträde januariden 23 1997.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas med uppgift analysera deEn att
säkerhetspolitiska konsekvenserna Europeiska unionens utvidgningav

Sverige, for helhet for de länder ansökerfor EU samtsom som om
medlemskap i de s.k. kandidatländema.EU,

Bakgrund

infor sin femte utvidgning,Europeiska unionen står Tysklands enande
oräknat. Sverige utvidgningen viktigtett steg mot ett enatser som

kandidatländemade elva skiljerFlertalet sig radikalt frånEuropa. av
gäller ekonomisknuvarande medlemmar vad utveckling samt

uppbyggnad traditioner.institutionell och Samtidigt fördjupas EU:s
politiska och ekonomiska integration innebärlöpande. Detta att
kandidatländema har framför sig foromfattande arbete attett mer

sig till medlemskapet har varit fallet förvad tidigareänanpassa som
nytillkommande länder. framtida medlemskap i samtidigtEtt EU är en

drivkrafterna bakom föreden reformprocess de dettaav som
centralplanerade ekonomiema genomgår.



fastslogsi Köpenhamn 1993Europeiska rådetsVid möte
medlemskap i de s.k.för EU,förutsättningarna ett

länderna skall hainnebar bl.a.Köpenhamnskriteriema. Dessa att
respekt förd.v.s. demokrati,karakteristiska kännetecken,rättsstatens

respekt förskydd ochmänskliga rättigheter,ochlagar samt
förutsätter vidareMedlemskaprättigheter.minoriteters att

marknadsekonomier och förmågafungerandekandidatländema har att
unionen,marknadskraftema inomochkonkurrensenhantera samt att

inklusiveförpliktelser,medlemskapetsuppfyllahar möjlighetde att
union.ekonomisk ochpolitisk,målenanslutning till monetärom en

och DublinMadrid, FlorensiEuropeiska rådets Essen,Vid möten
vidEuropeiska rådet harutvidgning.förbekräftades riktlinjerna nästa

med Maltamedlemskapsförhandlingardeklarerattillfällenflera att
regeringskonferensensmånader efterpåbörjasskalloch Cypern sex

MadridEuropeiska rådet iuttryckteSamtidigt strävan är attslut. att
ikandidatländemamedförhandlingarnainledande fasenden av

Östeuropa förmed förhandlingsstartensammanfallaskallCentral- och
medlemskapskandidatur hargäller MaltasVadMalta och Cypern.

regeringsskiftet hösten 1996.eftertillbakaansökan dragits

s.k.färdigställaarbetet medkommissionen pågårEuropeiska attI
kandidatländema.kvarvarandeelvaaviser för deländeryttranden

effekter olikautvidgningensutredningarDärtill kommer om
pågårSlutligenkonsekvenser.institutionellainklusivesakområden,

utvidgningen.finansiella konsekvensernamed utreda dearbete att av
sammanhangfram iläggassannoliktkommerUtredningama ettatt

under hösten 1997.

politiskabetydelse för denfåutvidgning kommerEU:s att stor
utvidgningensanalysi Ensäkerheten Europa.stabiliteten och av

bakgrund angelägen.dennakonsekvensersäkerhetspolitiska är mot
ändamålet.tillkallas fördärförutredare börsärskildEn

Uppdraget

säkerhetspolitiska konsekvensernadeskall analyseraUtredaren av
också för EUhand Sverige,för i förstautvidgningEU:s sommen

kandidatländema.helhet och for



Till de frågor analysen behandlaskall hörsom
kandidatländemasamarbetet med och med de medlemsstaternanya-

på det utrikes- och säkerhetspolitiska området,
den politiska solidariteten mellan medlemsstaterna i utvidgaden-

säkerhetspolitiskaunion och dess betydelse,
säkerhetspolitiska betydelsen ekonomiskaden den ochav-

institutionella sammanflätning följer medlemskapet,som av
säkerhetspolitiska konsekvenserna utvidgningens effekterde av-

reforrnprocessema i kandidatländema,
utvidgningens inverkan kandidatländemas relationer till sina-

på minoritetsgruppergrannländer deras behandling etniskasamt av
mänskliga rättighetsfrågor.och hantering av

Andra frågor skall analyseras ärsom
ökad heterogenitetde säkerhetspolitiska konsekvenserna iav-

unionen,
säkerhetspolitiska betydelsen utvidgningens effekter påden EU:sav-

fördjupningsprocess,
säkerhetspolitiska konsekvenserna olika politiskade av-

för länder flexibel integration och olikasärarrangemang aven grupp
övergångsarrangemang for de medlemmarna,nya

mellan och utvidgningar.det indirekta sambandet EU:s NATO:s-

med de elva kandidatländema få vidgadeskulle vid utvidgningEU en
enbart Ryssland ocksågeografiska kontaktytor, inte mot utan mot

ÖstersjönVidare skulle helt kommaVitryssland och Ukraina. nästan
skulle leda förändradeomgiven vilket tillbli EU-stater,att av

Östersjösamarbetet. Utredaren skall därför i sinförförutsättningar
Östersjöområdet.utvidgningens konsekvenser ianalys särskilt beakta

till Ryssland,dess inverkan på EU:s relationersärskilt intresseAv är
förhållande till Ryssland.på de baltiskaliksom staternas

for regeringens fortsatta beredningytterligare underlagUtöver att ge
bör bidra till informera ochoch ställningstaganden, utredningen att

organisationer,debatt hos allmänheten näringsliv ochväcka och inom
del underlagetställningstaganden kommer närutgöraatt en avvars

ståndpunkter skall fastställas.svenska
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