
EMUKRATI

Utredningen
7

påDemokrati
nivåeuropeisk

SATATENSOF TLIGÃ"
UTREDN AR

SOU 1998:124



ÅÃÄâ/I

Öcc 549



Demokrati
mvaeuropeisk

Hans Agne
Mats Lundström
G/andomen/co Majone

ScharpfFritz VV.

skriftDemokratiutredningens 7nr

m;7

OFFENTLIGASTATENS
UTREDNINGAR

1998:124SOU



och kan köpas frånSOU kundtjänst.Ds Fritzes

Beställningsadress: kundtjänstFritzes
Stockholm47106

Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90

fritzes.order@liber.seE-post:
www.fritzes.seInternet:

Omslag, foto: Alexander Ruas
Grafisk formgivning: Nilsson,Susan Jupiter ISBN 91-38-21027-4
Elanders Gotab, Stockholm 1998 ISSN 0375-25OX



Förord

förvilketskall pä Sverige inomKommittén överväga sätt ramen-
de svenska med-beslutsformer kan förbättranuvarandeE U :s -

samarbetetoch delaktighetborgarnas inflytande Ii inom E U.över
fränerfarenheterbelysa vilketuppgiften bör också pa°ingä sättatt

tillföras -arbetetverksamhet kankommunal och regional E U
förutsättningar för-medlemskap har skapatSveriges E U nya

mellan väljaredärmed för förhållandetpolitiska arbetet ochdet
finnamöjligheter europeiskvalda. ökade niväoch päE U attger

traditionellasamhällsproblem, deolikalösningar nations-pä över
sådant exempelmiljöförstöringenKampen ärgränserna. ettmot
länder församverkan mellandagens samhälle kräveri attsom

medborgarnasSamtidigtresultat skallvaraktiga möj-uppnås. är
överstatligt bestämdaför debegränsade utkrävaligheter att ansvar

beslutsfattande.delarna unionensav
samarbetet och kontakter-har förändratinträde i E USveriges

andra västländer,liksommed andra länder. mångaSverige, ärna
det kallats kun-frän industrisamhälletsamtidigt pä väg mot som

förhållanden harinformationssamhället.skaps- eller päver-Dessa
kulturella identi-själva ochmedborgarna uppfattarkat hur sig sin

medförhåller till människormedborgarnaliksom hur sigtet,
dessa för-bör analyserakulturell identitet. Kommitténannan

hällanden.

flera demokrati-Demokratiutredningen formulerarDirektivet till
InförEU-medlemskapet.det svenskaproblem med anledning av

offentlig debatt.tillvill kommittén bidraställningstagandesitt en
ståndpunktersmåskrift med fyra olikadennasker bla.Det genom

demokratin.kring ochEU



FÖRORD

Skriften inleds med kommentar till såväl den svenskaen som
den europeiska EU-debatten forskarstuderande vidHans Agné,av
Stockholms universitet. sin granskar han mycket kritisktI uppsats

förslag hur det s.k. demokratiskanågra underskottet skulle
kunna avskaffas. introducerar också de utländska inläggHan två

återfinns skriftensi del.som senare
följandedet kapitlet lanserar deI Agnéstatsvetareen av som

polemiserar Lundström Uppsala,i betydligtMatsemot, en annan,
tolkning det svenskapositiv EU-medlemskapets demo-mer av

kratiproblem. förskäl ståndpunkt demokratinHan sin attger
tillåter makt delegeras till icke-demokratiska institutioner.att

Slutligen har inlägg den europeiska demokrati-itvåöversatt
debatten. skrivna italienarenDe Giandomenico ochMajoneär av
tysken Scharpf. har olikaFritz vad det förW. De slagsärsyn
demokratiproblem skapar. politiskt starktEU I EUettsom styrt

Scharpf skydd för medborgarnas rättigheter och välfärds-ettser
värderingar ekonomiska krafter verktyg förstatens mot ett att-

bevara välfärdsstaten. kan politikerna lägga fastGenom EU en
för välfärdspolitiskaolika modeller medlems-igemensam ram

sidaMajone sin varken ellerå börEU ärstaterna. attmenar Vara
politiskt omfördelningsprojekt.något Genom tvärtom göraatt

oberoende folkopinioner ochEU valda politiker hanmer av menar
kan höja kompetensen inom politiken och samtidigt effek-EUatt
marknaden.tivisera

Demokratiutredningens ledamöter har ställninginte tilltagit
författarnas synpunkter.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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påDemokrati
nivåeuropeisk

Hans Agné

Inledning

allra flesta vill kalla demokrater.De sig den EuropeiskaMenav oss
offentliga maktutövningunionen lyder under, harEU, vars

demokratiskinte uppbyggnad, falli sig allanågon i inte om man
ställer kravet de politiska makthavarna ska väljas och bytasatt ut

följd opinionsbildning och allmänna val den därnivåsom en av
maktutövningen sker. detta ihop Eller detHur går går över-
huvudtaget ihop inträdet avskaffatiHar EU väsent-genom en

del den politiska demokratin med följden formuleringenattav
själva demokrater förvandlats till potemkinkulissav oss som en

Eller inför rättfärdigasstår organisation kantypen av som
demokratiskt folket kan utkrävainte politikerssinatrots att ansvar

den där maktutövningennivå sker det till och medKan såvara
demokratin har stärkts följd samarbetet europeiskatt som en av

nivå
Olika helt skilda fickvilket tydligstatsvetare ger svar, en

illustration meningsutbyte Svenska Dagbladetsettgenom
debattsida, Brännpunkt, under ochvåren Agne1998.sommaren
Gustafsson, verksam vid Statsvetenskapliga Lund,institutionen i
inledde debatten och påstod regeringsformens portalparagrafatt

All offentlig makt från folket längrei Sverige utgår inteattom
gäller, eftersom lagar och förordningar beslutasså många inumera
Bryssel. Vad sker skarvenjust mellan den europeiskaisom nu
politiken och den svenska europapolitiken påstods "envara
manipulativ deformeringsprocess" håller förvandlaattsom
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folkstyre till reliker från demokratinsgrundlagens paragrafer om
sammanfattaskulle kunnaårhundrade. tillspetsatAningen man

svenskarnaGustafssons inställning såAgne röstaattatt genom
väsentliga delar den nationella demo-till gjorde medsigEU avav

kratin.
tillfredsställer emellertidsådan analys inte visnågot MatsEn

vid statsvetenskapligaLundström, verksam institutionen i
honomGustafssons artikel. EnligtUppsala, besvarar Agne ärsom

stiftar och fattar be-problem lagardet demokratisktinget EUatt
till detkliniskt studerad hänsynslut enligt procedur utanen som,

eftersomförvisso odemokratisk,politiskaövriga ärsystemet,
kanrättsläget medlemskapLundström tolkar iSveriges EUså att

demokratisktenkelt beslut den alltjämtupphävas ettgenom av
det för tillfället varken sker eller planerastillsatta riksdagen. Att

enligt Lundström tolkasför svenskt utträde såmåste attett
använder makt tillfolkets intesin EUattrepresentanter ur -

skall fatta.vilka beslut riksdagenBryssel dikterarinte så att som
politiskamedborgarna utkräva detSåledes kan de svenska ansvaret

europeisk riksdagens ledamöter,för politiken nivå somav
för stifta lagar gäller svensktmöjliggör territorium.EU att som

Gustafssons, kunnauppfattning skulle, tillLundströms i motsats
svenska folketsammanfattas politiskt redskapså EU äratt ett som

ordninganvända för demokratiskhar beslutat isigatt attav upp-
möjligt.fylla mål utsträckningsina i så stor som

blandVad den här meningsmotsâttningen visar ärannat att
befinner demokrati-forskningsläget det område där ossnu -

ifråninternationell kontext långt till-europeisk ochteori i ären -
historisk. Utvecklingen denfredsställande. Förklaringen är av

praktik förstademokratin har både idé och irepresentativa som
nationalstat medhand bakgrundägt ettmot autonomav enrum

frammaktcentrum. har lagtsentydigt teorierså Närnågot när om
exempelvis ifrågamöjligheter och begränsningar,demokratins om

demokratiskt acceptabelbeslutsdelegeringvilken ärtyp somav
kunna kontrolle-och vilka sektorer samhället måstestatensomav

hämtats från hur enskildahar konkreta exemplen vanligtvisdera,
däremot har sysselsattländer Vad den politiska teorin intestyrs.

förstå demokratinmed nämnvärd utsträckning isig i någon är att
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pekavärld, där detinternationaliserad inte någotgår utatten
hotasoch där enskilda autonomimaktcentrumtydligt staters av

beroendeförhållandengränsöverskridandesvåröverskådliga och av
forskarepolitiskjuridisk ochekonomisk, teknisk, Ingen ärnatur.

demokratianalys deutföraandra 0rd riktigtmed att avenvan
förhållandeninstitutionellahistoriska och EU representerar.som

ochundersökashar börjatområdebefinner justsigMan ett som
upptäckaenskildafelaktigheter svåraredär i änär attargument

mindre absolutaformuleratområden, eller iandra termer: ett om-
fast kanon.har lagt sinråde intesom

frustrerande. DemokratinmycketSituationen utgörär ett av
till bådevärden, anledningenhögstapolitiska kulturensden att

förlustutkämpades.och det kalla krigetvärldskriget Enandra av
denpolitikensbara meningskulle hotademokratin inte ävenutan

denplötsligtOch dettillvarons. visar sigpersonliga så att sam-
förbestämmahar sighällsvetenskapliga expertisen svårt att om en

nuvarande poli-offentliga maktutövningen idel denväsentlig av
minimikrav.uppfyller demokratinsöverhuvudtiska tagetsystem

dag elleralls säkert årmed andra ord i någrainteDet är att om
demokratisktlevakommer i system.att ett

för-villrådig,och medborgare känner sigdemokratSom man
saken gällervadberedd innanvisso något,göra vetatt manmen -

synpunkt ellerutifrån demokratiskgårEU accepteraatt enom
fall problematisktallairrationelltblir det iinte såinte attom-

Vad då kloktsärskild politik.förorda göranågon är att
frånoch bortserintellektuella aspektenhåller till denOm oss

all-mycketrekommenderapraktiskt politiska skulleden jag tre
förstadettill intetsägandeoch strategier. Förgränsenmänna

komplexi-framhäva frågornasförnekabör inte tvärtomutanman
medvetandegöradå sigsvårighetsgrad. bra börjanoch En är atttet
europeiska politiskaskiljer detVäsentliga punkterde mest somom

andra börnationella. detfrån det traditionellt För mansystemet
räkna medochför inte någonsjälv sin argumentation attta ansvar

mycketområdetUtgångspunktenhar lösningen. är out-attexpert
ofullständigfår medinnebär sannolikt nöja sigforskat att enman

tredje bördettorde likväl kunnaanalys, Förnågot sågas. manmen
sysselsättaverkaroch förstå desöka redaaktivt sompersoner
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med dessa frågorsig möjliga allvar och med förutsätt-största
ningar klokt, vad införnågot intuitivt kännersägaatt oavsett man
deras politiska slutsatser. nuvarande forskningsläge kan syftetI

lyftainte fram enstaka auktoritet, vilketnågon emellertidattvara
ska hindrainte från hjälp varandra för förstå sakenatt taoss attav

bättre.
Dessa också dispositionenstrategier för den fortsattatre anger

framställningen. lyfter fram deljag punkter därFörst skiljerEUen
från desig nationella Därefter vidtar analys detsystemen. en av

konstitutionella förhållandet och frågar demokrati-jag vari
problemet ligger och hur det kan lösas eller avfärdas sken-ettsom
problem Till introducerarsist jag internationellt framträdandetvå
forskare denna skrifti bidrar med artikel,varsin nämligensom

ScharpfFritz och GiandomenicoW. Majone.

Komplikationer i demokratianalysen
Individer kollektivutan identitet

demokratiteorins centrala föreställningarEn den politis-ärmestav
ka jämlikheten. Alla medborgare ska ha och möjligheträttsamma

påverka den offentliga maktutövningen. innebärDetta i sinatt tur
bereddminoritet vika förmåste be-sig majoritetensatt en attvara

slut. framförOm minoriteten skulle de indi-majoritetenrättgavs
viduella inom minoritetsgruppen värderas högre derösterna än
individuella inom majoritetsgruppen, vilket principenrösterna om
politisk jämlikhet förbjuder. har alltidprincip majoriteten rättI

l Analysen från den konstitutionella föreliggerutgår situation dag.isom
Därmed beaktas de ändringsförslaginte återfinns deti ännusom
ratificerade Amsterdamfördraget.
2 flera undantag brukarEtt majoritetsprincipennämnas ärav motsom att

kan fattamajoriteten inte beslut hotar själva demokratin, vilket fårsom
motivera särskilt skydd för grundläggande fri- ochnågra rättigheter;ett
Dahl, Robert Dilemmas ofPluralist1982 Democracy. Autonomy vs.
Control. och diskussionNew Haven det enkla49 195-205. Förs. en av

för majoritetsprincipen Dahl, Robert 1989 Democracyargumentet se

10
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beslutfölja majoritetens OmVarför minoriteten attaccepterar
varken hotar ellerdemokratiskagodtar premissen staterattman

torde standardsvaret minorite-medborgareförtrycker sina attvara
eftersom båda ingår ibeslutmajoritetens gruppernaten accepterar

detkollektiv identitet inteidentitet miljökollektiv I ären aven
väljerhur individernaönskemålbara personliga avgör attsom

också till vadhänsynväljer individernahandla. Därutöver att ta
politiska kollektivalltså det itycker ochderas omgivning anser,

förhållandenUnder vilkadel. uppstårvilket individen utgör en
möjliggör majoritetsprincipenidentitetdenna kollektiva Närsom

folkmeningsfullt taladetär ettatt om
efteruppstodkollektiva identitetendenidealaDet envore om

problemfolket harinsiktlikaledes kollektiv att gemensammaom
skulle natio-hantera. majoritetsprincipenMen accepterasattatt

kalkyl vilkarationellaföljd medborgarnasnell nivå omavsom en
med harmedborgaren delar jag på.problem svårt att trovem,som

miginte visgissning jag någotMin tror ensam omvarasom --
identitetenden kollektivaskulle stället uppståri att genomvara

språkhistoria,upplevelsefolkets gemensamtetten gemensamav
ochfienderupplevelsenoch kulturarv, liksom gemensammaav

tillämplig ibroderfolk. Förklaringen till majoritetsprincipen äratt
denmed andra ord liggaskulle ibland Sverigeannat gemensamma

medförväxla statennationen, att
kollektiva identitetenmed denförhåller det dåsigHur

för frans-talarfinns deteuropeisk nuläget ingetnivå I attsom
nedfinnasvenskar skulleengelsmän eller sig i röstasmän, att av en

fatta andraalla länderbeslut villVissamajoritet européer. utan att
franska kärn-till exempel devilket gällerländer ska lägga sig

136ff. eller 1990and Jörgenits Criticis. Hermansson,New Haven. s.
220ff.Stockholm.elteorinsS tta. s.P ny

3 and Integration",Scharpf, NegativeExempelvis PositiveFritz 1996a
m.fl. London.red. Marks,the Gary 26-in European Union.Governance s.

27.
4 under vilkavillmed dettaObservera jag inte någotsäga om-att om

nedfinna majo-bör iständi heter minoritet röstasatt av engsom eng
jritet.

11
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den svenska säkerhetspolitiken eller fördelningenvapenproven, av
ekonomiska Utifrån hypotesen tillräckligresurser. attovan om en
kollektiv identitet denuppstår nationen ärgenom gemensamma

sådant tillstånd också helt naturligt. nationaliteten innebärOmett
medborgarna talar språk och uppleveratt samma ett gemensamt

kulturarv kan knappast talaså europeisknågon nation. Iman om
och för sig bästa försitt byggaEU europeisk identi-gör att upp en

bidrag till allehanda projekt kulturinom ochgenerösatet, genom
vetenskap förintresserar densig europeiska dimensionen.som

denna offentliga produktionFast kulturella symboler kan likvälav
hainte de europeiska nationalstaternas historiasägas uppvägt av

hård och bitvis förintande rivalitet, eller för den delen frånvaron av
europeiskt språk.ett

nationella politiskaDet skiljer frånalltsåsig detsystemet
europeiska det nationella verkar politiski miljöattgenom en av

djupgående kollektiv identitet, komplikation ställ-mer att taen
till införning demokratianalys europeisk Ställnings-nivå.en

tagandet kan till exempel innebära lägger fram teoriatt man en om
hur kulturella identiteter formas, eller avstånd frånatt tarman
demokrati ideal europeisknormativt ellernivå,ettsom att man
lägger fram varför deteori europeiska medborgarna bordeen om
och kan majoritetsbeslut de delar nationali-inteacceptera trots att

eller nytolkar innebörden politisk jämlikhet, ellertet, att man av
heltnågot kommerjag inte tänka justannat som att nu.
alternativ förklaring tillEn lyderminoriteten majoritetensatt

beslut skulle, antyddes den demokratiskaattsom statenovan, vara
beredd förtrycka sin och därmedminoritet avskräcker denär att

från uppfattar deinte nuvarande omständig-Jagatt protestera.
heterna inteså, i marginellt och från systemperspektivetän ettmer
försumbart avseende. den emellertid lutarFör denna makt-som
orienterade ståndpunkt frånvaron kollektiv identitetutgör av
europeisk nivå särskild svårighet.ingen demokratiska proble-Det

inom beror då frånvaron tillräckligtEU starkmet snarare av en
och avskräckande vilket förvisso också skill-utgörstatsapparat, en
nad jämförelsei med den nationella nivån.

12
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Frånvaro formell konstitutionav

Massmedierna talar ibland konstitution ochEUzs grundlagar.om
Ambitionen använda välkändnågot vokabulär förså näratt en att
beskriva centrala politiska förhållanden naturligtvis lovvärd.är

det här falleti har förenklingenMen drivits väl långt. viktigEn
skillnad mellan nationella och det europeiska detärsystem att

formelli saknarmening konstitution, reglerarsenare en egen som
hur den offentliga maktutövningens kompetens kan förändras.
Ibland det saknar kompetens-kompetensEUsägs att

regeringsformenSverigeI vilka procedureranger genom som
lagar och grundlagar får stiftas och ändras. det svenska folketOm

förändravill den offentliga maktutövningens kompetens, så att
fler uppgiftersig eller frånsägeråtar densig redannågrastaten som

har, regeringsformen hur besluten ska fattas.anger
europeiskaDe "grundlagarna" skiljer från de nationellasig

de inte procedur för hurnågon den offentligaattgenom anger
kompetensen ska ändras, helt enkelt eftersom det europeisk

ska finnasnivå inte möjlighet förändranågon den offentligaatt
kompetensen. lagstiftningDen och normbildning sker isom
ministerrådet, kommissionen och EG-dornstolen förutsätts ligga
inom nationellt beslutat kompetensområde.ett

Utifrån nationell realpolitisk synvinkel denna ordningären en
självklarhet. denOm europeiska kundenivån besluta iman
kompetensfrågor skulle den nationella bevarasuveräniteten att
endast direkt maktkamp, utesluter den utopiskagenom en om
möjligheten maktcentrum alltid villtvå detsamma. Makt äratt
ingen oändlig aktörerTvå kan inte samtidigt viljaresurs. motsatt

5 saknarAtt kompetens-kompetensEU formell skillnad förhållan-iär en
de till medlemsländerna. realiteten skillnaden emellertidI lika klar,inteär
eftersom förstai hand EG-domstolen synnerligen kreativ tolk-genom en

fördragenning har inlemmat deni europeiska maktutövningens kom-av
rad uppgifter inte explicit fördragstexterna.i Ut-petens en som anges

trycket kompetens-kompetens kommer från uppmärksammad dom ien
den tyska författningsdomstolen fastslog Maastrichtfördraget ärattsom
förenligt med tysk grundlag. till exempel Shaw,Se oftbeJo 1996 Law

London.European Union. 62-103.s.

13
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förverkliga sina intentioner. Denför ha maktochsak sig attvar
ifrån längelämna sig, såmakt måste någonnågon tar annansom

deområde. natio-dittills obearbetat Dettainte vetettman avser
ifrån kom-därför lämna sigoch till intenella parlamenten attser

till europeisk nivå.petens-kompetensen
skillnad mellandenna natio-demokratisk synpunktFrån ären

problem.möjlighet och Möj-bådeoch europeisknell nivå etten
tillskillnad kan hänvisadennaskulleligheten att man genomvara

politiskanationelladetpolitiken har isitt systemet.att ursprung
kundenationellkvar nivåliggerändra kompetensOm rätten att

europeisksker nivå i prin-den normgivningpåstå att somman
demokra-vilket skullenationellgodkänd nivå,cip är garantera

tekniskttolkas dåfattasbeslut inomtin. EUDe ett rentsomsom
parla-de nationellahar fattatsredan iverkställande beslut somav

fåreuropeiskpolitiken nivåsådan tolkningEnmenten. av
medkonfronteras situationden skulleproblemvisserligen enom

fattasstödjer beslutnationellt parlament intedär ett somett
nationelladethävdamöjligen kaneuropeisk nivå. Men attman

fattasbeslutstödjer alla inom EU,egentligenparlamentet som
eftersomskulleparlamentsmajoritet påståäven motsatsen,enom

utträde.fattat beslutborde haparlamentet omannars
andra sidan,demokratiska problemet uppstår EUåDet motom

skullebetydelse,och realpolitiskahistoriskabakgrund dessav
destyrelseformuppfattas i sin Ombörja rätt. europe-egenensom

styrelse-för denna sinvill ändra handlingsutrymmetiska folken
det, vilketfriademokratisk andaborde deform i göraatt manvara

efter-konstitutionella former,nuvarandeemellertid underinte är
samtligagodkännaskompetensförändring måstevarje avsom

mycket litensåledes kanochnationella parlament stoppas enav
Luxemburgs parlamenttill exempel iminoritet representerarsom

folk.mindre Europasän procent aven
detpåståendelösasdetta problemKunde inte attettgenom

kompetensfrågor också denbeslutsprocedurfinns ifaktiskt en
sådan dentilldennaeuropeiska sinnivån, är tarattnaturattmen

andraockså nivåertill förhållandenhänsyn
för-ovanligt sökadetintegrationsforskningen inteInom är att

hänsynstagande tillsamtidigtstyrelseformen i EUstå ettgenom

14
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både lokal, regional, nationell och internationell nivåf och villjag
uteslutainte sådant flernivåperspektiv kan erbjuda till-att ett en

fredsställande lösning det demokratiteoretiska problemet ovan.
länge harMen detså veterligenmig inteännu någotpresenterats

arbete godtagbart förklarar demokratin poli-isättettsom ett
tiskt medjust styrelsen sträcker flerasig nivåer.översystem att

Den fria marknadens resursfördelning

nationalstatInom tillåter regel medborgarnasinteen man som
levnadsmöjligheter alltförvariera mycket den geografiskaöveratt
ytan.7 MellansverigeOm inte kan producera elektrisk till-energi i
räcklig omfattning, bistår den landsändan för dettanorra som
ändamål har bättre tillväxten sjunkerNär Norrlandinaturresurser.
hämtas motsvarande från andra delar landet försätt resurser av

Ävenhjälpa situationen. verkligheten också kanatt upp om se
mycket annorlunda detta målsättning för centralstaten.ärut en

den europeiskaPå harnivån inte ambitionerman samma att
jämna medborgarnas levnadsmöjligheter den geografiskaöverut

tillAtt exempel europeiska medborgare portugisisktytan.
territorium generellt har mindre ekonomisk handlingskraft än
europeiska medborgare tyskt territorium, inget omedel-utgör
bart politiskt problem, eftersom saknar kompetensEU etableraatt

bestämd resursfördelningen
från demokratiskDet synpunkt med den europeiskasäregna

nivån den politiska oviljan fördela kombinerasär att att resurser
med mycket viljaintensiv låta marknaden fördelaen att resurser.

6 Marks, m.fl.Gary 1996"Competencies, Cracks and Conflicts: Regional
Mobilization the TheEuropean Union, theGovernance in European

red. Marks,Union. m.fl. London.Gary 41.s.
7 begränsarVi då till sådana levnadsmöjligheter berorresonemanget som

offentlig resurstilldelning.av
8 Stödet till jordbruk och enskilda regioner försumbart.inom EU Denär
europeiska budgeten får helheti sin under inte överskrida1998 1,26% av
medlemsländernas samlade jämföraBNP medatt nationell30-50°/o
nivå.
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möjlig-fattar beslutPortugalexempelTa öppnarett somattsom
blandinnebärocharbetsmiljöförheten sämre annatattsomen

för-Därmed kommer ikonkurrenskraften sänks.tyskaden
ochmellan tyskaresursfördelningenekonomiskadenlängningen
mark-följd den inreändras,medborgareportugisiska att en avsom

efterinvesteringarplacerarföretag sinafria rörlighet därnadens
händelsenförsta iutgångspunktenkostnadsläge. Om attantar

arbetsmarknadspolitiska beslut såPortugalsutgjordesförloppet av
utfall:möjliga antingen gårenderatilltyskarna tvåtvingas manav

arbets-fårkonkurrenskraft, ellersänkamed sin ta ettmanatt
Portugalsbeslutmarknadspolitiskt motsvararsom

uppmärk-fäster ändåförenklatmycketResonemanget är men
byts mellannyttighetervärld däraspekt:viktig isamheten enen

nationell någonolika sidoraktörer gräns, statattutanom en
denkommerresultat,eller dessheladetaljreglerar gruppprocessen

beslutfattar intemedborgare taratt somsamma gruppvarasomav
Även underfattar beslutlandkonsekvens.fullabeslutets ettom

arbetsmiljöområdet, så på-exempeltilldemokratiska former,
medborgare inteländer,andraifråga ocksåverkar beslutet vars

beslutsfattandet,föregickprocedurdemokratiskadeltog deni som
avseendemedkomplikationdemokratiskinnebärvilket en

hadeberörda subjekt möj-allaeftersomhelhet, intesystemet som
komplika-demokratiskabeslutsproceduren. Dendeltalighet iatt

finnsdeteftersom inte någonuppstårtionen stat somsagtsom
mark-hela det territoriumresursfördelningenkontrollerar som
fråneuropeiska nivånskiljer denvilketaktörer utnyttjar,nadens

fördelningspolitik,medkombinerasfrihandelnationella, därden
produktionsvillkor.generellaregionalpolitik och

fördelningenemellertidkunde påstå9 ekonomistisktAningen att avman
förblir in-ekonomiskafördelningenskillnad frånvälfärd, till resurser,av

arbetsmiljönportugisiskadeneftersomde båda territorierna,takt mellan
tyska.denförsämras relativt
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på nivåMaktlöshet nationell

demokratianalys lokaliserariFörsta utgörssteget atten av man
vilket det gäller. demo-makten i Frånsystemet, oavsett system

kratisk synpunkt för den grad med-vilkenintresserar sig iman
bestämmer själva, för ellerborgare medborgare derassig inteöver

allmänhet.institutioner i största
bakgrund bland miljöförstöringen och det inter-Mot annatav

nationaliserade kapitalet ibland gällande den politiskagörs att
makten längre nationell Möjligheternainte nivå.går utövaatt

föra självständig politik starkt begränsade. Detsägsatt en vara
europeiska samarbetet däremot, skulle enligt kliché möjlig-samma

ökad politisk kontroll de hadegöra en av processer som annars
förloratspolitiken. makt har nationellavgjort nivåDen som

skulle med andra ord den europeiskaåtervinna nivån, ävenatt
där jämka nationella politiska linje med andrasinmåsteom man

staters.
ska bli mindre klichéartatOm något måsteresonemanget man

specificera vilken makt har försvunnit från den nationellasom
och undersöka den makten har eller kannivån just återvunnitsom

den europeiska. alltid fallet. klagomålåtervinnas inteSå Ettär
ofta framförs gäller till exempel den förlorade möjligheten attsom

bedriva keynsiansk ekonomisk politik nationell nivå. Denen
makten Centralbanken politisktåtervinner inte EU. ärman genom
fristående och samordnad finanspolitik.i existerar ingenstort sett

En historia krigav

europeiska till gällaDen integration, preciserar atttermenom
den utveckling början och med kol- ochEuropeiskasin itogsom
stålgemenskapen och dag har fram till har frånletti EU,1951 som
första början haft målsättning bevara freden i Europa. Denattsom

O sådan Scharpf,bland tydligareposition intas FritzEn annat ettav
ställe den föreligger skrift. Scharpf,artikel dennai i FritzSeänannat som

1996b Policy Lawfoømal, volDemocratic in EuropeanEurope", 2. s.
136-155.
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bakgrunden välkänd. Vid tillfällen låg Frankrikehistoriska är tre
Tyskland krig med varandra under loppetoch sjuttioi år. Förav

första ställabryta det historiska ville imönstret stegatt ettman
produktionen krigsråvaror, kol och stål, under gemensam myn-av
dighet.

varandra.demokratiska krigar medinte PåDet sägs att stater en
sammanfalla, förnationell skulle därmed sociala önskemålnivå två

styrelseform och förförsta länderna ska ha demokratiskdet att en
europeiskaandra länderna ska slippa krig.det nivånDen äratt

önskemålen,emellertid tragisk, den de bådameningeni attmera
varandra. Fredenfred och demokrati, förefaller rivalisera med

folkenska bevaras de europeiskatänker integre-sig attgenomman
till-allt samarbete. handelni Om över gränserna ärnärmareettras

kommer ländernas god ekonomiräckligt intresse attstor av en
eftersom krig skullefrån krig med varandra,hindra dem i ettatt

betydande del landets produktion. Den avgöran-stoppa egenen av
frågan blir då hur demokratisk kontroll maktutövningende aven
europeisk skulle inverka integrationsprocessen.nivå Utan att

följande villalltför mycket föregripa dernokratianalysen i avsnitt
myndig-demokratisk kontroll den europeiskajag påstå att aven

beslutskulle försvårahetsutövningen integrationsprocessen; varje
ellerskulle då behöva godkännas samtliga nationella parlament,i

de nationellaalla länders företrädare, länge inteåtminstone såav
till förmån förparlamenten sin suveränitetöverger en nyegen

verkligen skaeuropeisk. synpunkten politiska beslutFrån att
förefallerska drivas vidarekomma fattas och integrationenatt att

Och vidareförsvårande omständighet.demokratiseringen vara en
då också inverkaförefaller demokratiseringen negativtatt

freden.
del spännandeeuropeiska aktualiserar alltsånivånDen en

Ärvärdefrågor. alltid bra välja mellandemokrati tvingasOm man
fred demokrati, eller för dag aktu-till exempel och iatt ta ett mer

välja mellan ekonomisk tillväxt ochellt exempel, tvingasom man
allvarligtvilket beslut ska då dendemokrati, intresse-tas För som

frågor naturligtvisför demokratin återfinns dessa ocksåsigrar
europeiskanationella denden integrationensnivån. Men genom
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frågornahistoriska uppdrag ställs och det blir omöjligtsin spets
krypa undan direkt ställningstagande till olika värden.att ett

på nivåDemokratin europeisk
Ett demokratiskt underskott

formuleringenpopulära dras med demokratisktDen EUatt ettom
underskott, eller saknar demokratisk uppbygg-organisationenatt

förstå.nad, särskilt demokratininte representativasvår Denär att
förutsätter förhållandesymmetriskt mellan makt ochett ansvar.

offentligaden makten ska det politiskaDär utövas ansvaret att
utkräva. Och detta avseende uppfyller den demokratiskai inte EU

offentlig makt politiskaDär utövasnormen. organ vars ansvarav
utkräva. Ministerrådet stiftar lagar behöverinte går inteatt som

godkännas de nationella parlamenten för bli gällande rättattav
medlemsländernas ministerrådetterritorium, inte gåräven attom

allmänna val eller misstroendeförklaringavsätta genom genom en
från folkvalt parlament.ett

förmodligen häftigt provocerande påståendeDet EUär ett att
har demokratisk uppbyggnad. Demokrati barainte intenågon är

styrelseformbenämningen dessutom den iviss vårutanen
främstakultur kanske symbolen för politiskt värde. Påståendet att

därförsaknar demokratisk uppbyggnad skulle kunna tolkasEU en
feldet kan det och föri signågot SåEU. Menattsom vore vara.

förnödvändigtvis. demokratin viktig symbol poli-inte Att är en
betydertiskt värde alla samhälletsinte institutioner måsteatt
efter demokratins företag,organiseras principer. sig privataVare

eller domstolar har demokratisk uppbyggnad,universitet någon
definierad maktens inför folkmajoriteten eller folketssom ansvar

de spelar viktig roll alla demokratier.iävenrepresentanter, enom

11 förhållande fleradetta konstitutionella finns andra idéer vadUtöver om
innefattar, politikerför-det demokratiska underskottet till exempel att

aktet utbrett och det saknas europeiskt språk förär att ett gemensamt
politisk diskussion. aspekter skjuter emellertid sidanjagDessa ut-av
rymmesskäl.
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fråga demokra-Således det fortfarande detgenuint öppenär en om
definierat asymmetriskt förhållandetiska underskottet ettsom-

åtgärd. Nedan redogörs förmellan makt och kräver någonansvar -
intellektuellt förhålla tillantal sinsemellan helt olika sigsätt attett

underskott.insikten har demokratiskt Listan inteEU är ut-att ett
tömmande.

avskaffasDet demokratiska underskottet ska

mellan för denPrincipiellt finns det möjligheter väljatvå att som
avskaffa enligt förståttvill det demokratiska underskottet, ovan

ansvarsutkrävande:obalans mellan makt och 1som manen
för ansvarsutkrävande den däretablerar mekanism nivåen

instiftar folkvalt parla-makten dag ligger, det villi såga ettman
från Europaparlamentet till-till skillnad det nuvarandement som

lagstiftningendelas makt kontrollera hela den överstatliga ochatt
lagstiftningsmakten dende exekutiva etablerar2organen; man

för finns, det villdär mekanismen ansvarsutkrävande redannivå
ochavskaffar den nuvarande Varjeöverstatensäga german

beslut.nationellt parlament lägga allasitträtten veto motatt
europeisk federation,det första fallet järn-I upprättar man en

förbar med Tyskland och har suveränitetUSA, gent-som egen
skulle kompetensandra innebärDetta EUäven attemot stater. ges

kompetens. Taletändra den maktutövningensatt om enegna
tveksam förenklingeuropeisk grundlag skulle längreinte envara

för den statsbildning då haradekvat uttryck ägtutan ett somnya
samfällig-delstater skulleEnskilda iinte någon vetorättgesrum.

förmodligenheten. Beslut skulle fattas enligt majoritetsprincipen, i
direkt helatvåkammarsystem där den kammaren väljsett ena av

folket och andra nationell basis.den utses
fallet avskaffar hela den nuvarandedet andraI överstatenman

frågordag återfinns den första pelaren", det villi inom sägasom
Maktenhar med handel och fri rörlighet över gränser göra.attsom

ländernaåterförs från de europeiska till de enskildaorganen som
införkomma beslut. skulle tillvarje återgåmåste EUöverens att

tillraden internationella exempelorganisationer,ivara en somav
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eller räcker emellertid fattaFN OECD. Det alla beslutinte att nya
med stöd de nationella parlamenten. Därutöver måsteav man se

de beslut redan har fattats och för varjeöver utrymmesom ge
parlament avvikande åsikt, eventuellt med fördrags-att ange en

konsekvenser.mässiga blir också nödvändigtDet tidsbegränsaatt
beslut förvarje inom inte majoriteten land,EU, inom visstatt ett

agerandesitt ministerrådet, skai kunna binda framtidagenom en
från land.majoritet samma

Båda dessa lösningar "korrekta utifrån strikt synpunkt.är en
offentligVarje makt kanutövar avsättasperson som genom en

beslutsprocedur därrättvis medborgarna behandlar varandra som
fria och jämlika politiskti avseende. den mekanismenI mån som
för och makthavare fungerar praktiken,iavsättaatt utse ettgenom
jämlikt frittoch deltagande, kan tala folkviljanattman om genom-

myndighetsutövningen.syrar
Båda lösningarna brukar emellertid också invänd-mötas av

säkertningar inte kan avfärdas. första lösningen,Den jagsom som
härefter kallar federalisering, brukar konfronteras med den ovan
refererade problematiken kring frånvaron kollektiv identitet.av
Enligt det kunde politiskprincipen jämlikhetresonemanget om
och majoritetsstyre applicerasinte styrelse har be-atten som

individer saknar upplevelsen kulturell, språk-stämma över som av
och historisk gemenskap. Alltså skulle invändningen sluta sig-

federalisering lösning det demokratiskaingen underskottetär-
inom EU.

Är invändningen federalisering korrekt invändningenOmmot
tolkas deskriptivt kan hämtas från vanlig enkätundersök-svaret en

eller folkomröstning.ning Det inte redaså svårtär att ta om
folknationella kan tänka sig ned europeiska majorite-röstasatt av

och den nationella Och sådan tolk-suveräniteten. iter ge upp en
det klartning invändningen korrekt: finns dagDet i ingetär äratt

förstöd den nationella suveräniteten.övergeatt
läget helt hopplöst förinte federalisten.Men Enligtär en

undersökning publicerades fråni års SNS1997 rapportsom
Demokratiråd framgick de svenska medborgarna förstainte iatt
hand identifierar medsig med denSverige kommunen.utan egna

europeisk federalist skulle dettaFör hoppfullt så sätten attvara
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kommunala ochförbund med den nivånsymbolisktkunde iEU
medidentifikationmedborgarnaselimineraytterligareså sätt

därmed har inlett.avvecklande Pånationen, sättsammamanvars
mellan ochsamarbetetochkunde tolka utnyttja EU Europasman

minoritetsfolk.ochregioner
emellertid också kunnafederalismen skulleInvändningen mot

ochpolitiska jämlikhetendenoch då innebäratolkas normativt att
multikulturell kontext.bör appliceras imajoritetsprincipen inte en

felaktig.invändningenvill Somsådan tolkning jag påståI äratten
dagenstill europeis-det hänvisa situationen iräckermotivering att

omfattandemångfaldenkulturellaetniska och såländer.ka Den är
ochrespektmedborgare medbehandla allavillatt sammaom

föreställningartill romantiskalitaomtanke det inte någragår att
band hörhistoriskamänniskorvissa änmer sammanatt genomom

kommerfastastället bordeVadandra. i på, överensnärta manman
och fall vilketkollektivt,fråga beslutas ibör såviss avattom en

frågangrad vilkenkollektiv, den i utgörär gemensam ange-en
egentligen berörsfrågalägenhet. Hela tiden måste vem somman

modig för appliceratillräckligtbeslutet ochdet aktuella attvaraav
mängd berörs.hela denpolitisk jämlikhetprincipen över somom

för desskritiserasutgångspunktsådan teoretiskSjälvfallet kan en
problemetdet intevad.vaghet berörs Fast änär störreavvem-

och mörker-nationalromantiskatill denkopplasmotsvarande som
och vilkafolk vilkabestämtföreställningenmytiska ärettom -

den federalistis-Sammanfattningsvis skulle jagde andra. sägaär att
verkar heltunderskottetdemokratiska intedetka lösningen

omöjlig.
kalladhärefterprinciplösningen, åter-andra jagDen som

invändningenkonfronteras medhuvudsakskullenationalisering, i
avskaffa och låtaoförsvarbartekonomisktdet överstatenär attatt

Valutamark-beslut.ställning tillparlamenten varjede nationella ta
och överalltfly tilloch företagen Asienlöpa amoknaden skulle

denvälfärden sjunka.ocharbetslösheten Attskulle stiga
nödvändigt-innebäråternationaliseringen integrunden ifrågasätta

underskottet,demokratiskaförnekar allvaret detivis menatt man
välfärd och ekono-fallet värderardet aktuellaallra minst iatt man

styrelseform.demokratinmisk tillväxt högre än som
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ställning till vad den grad ekonomisk effektivi-Att i månta av
dag råder resulterar från befintligai inom denEU över-tet som

och därmed vidhängande fördjupad sträckerintegration, sigstaten
bortom kompetens.min den ekonomiskajagMen attupprepar om
effektiviteten till del bero helt faktorer,visar sig andra ochstor av

framkommer till avskaffaskan denöverstatenatt utan attom man
effektivitetenekonomiska sjunker, då försvinner denna invändning

åternationalisering. artikel Scharpf jagDenmot en av som senare
ska introducera från påståendet åternationaliseringutgår att en
skulle hota den ekonomiska effektiviteten.

Det demokratiska underskottet kan bevaras

förekommer alltså del invändningar de bådaDet princip-moten
lösningarna federalisera och åternationalisera det europeiskaatt att

därav ska dra slutsatseninte invändningarnaMensystemet. attman
nödvändigtvis underförstår alternativt ideal för den europeiskaett
institutionsstrukturen. bedömer vanligastejagDen som upp-
fattningen skulle stället provocerande ochi i renodladvara, en

det från demokratiskvariant, synpunkt spelar rollinte någonatt
vilken institutionell uppbyggnad har. besluten fattasOm iEUsom
ministerrådet, Europaparlamentet, EG-domstolenKommissionen,
eller Europeiska centralbankensi direktion spelar helstingen som
roll. skulle till och kunnamed tänka all maktsigMan att
europeisk koncentreradesnivå till enda detutan atten person,
skulle demokratiskt problem. demokratiskuppstå något Från syn-
punkt det oviktigt avskaffar eller bevarar det demo-är om man
kratiska underskottet europeisk obalansnivå, preciserat som en
mellan makt och ansvar.

Lundström, kort presenterades inledningen,Mats i ärsom en av
dem sådanintar position. Ställningstagandet motiverassom en

12Lundström först ellerinte vis sådannågotär ensam om en upp-
fattning. författningsdomstolentyska följer helt snarlikDen en argu-
mentationslinje uppmärksammade fastslogi sin dom Maastricht-attsom
fördraget kunde ratificeras enligt den tyska grundlagen fotnotse 5.

uppfattning också den svenskaDenna regeringen i proposi-övertogs av
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riksdagen be-den demokratiskt tillsattamed det äratt ytterst som
länge riksdagenmed ellerska i SåEUstämmer ur.om vara

fara,makten demokratin minister-har den högsta inte iär även om
befintligadetutkrävarådet, politiska inte inomgår attansvarvars

det odemokratisktstiftar lagar gäller i Sverige. Attsystemet, som
offentlig makt svenska med-organiserade vissEU överutövar en

förekomsten odemokratisktkonstigareborgare blir då inte än av
företag. båda fallen det dendomstolar ochorganiserade I är ytterst

och därförriksdagendemokratiskt tillsatta måste tastyrsom som
makten harför grundläggande idénhelheten. Den är attansvar

slutgiltigt överlåtits tilldelegerats inte EU.men
Är bekymra deenkelt slutadet verkligen så Kan oss om

efter insikten riks-demokratifrågornakonstitutionella i EU att
utträdefatta beslut och drivadagen har makt igenom Harettatt

underskottetfebrilt det demokratiskaalla diskuterar sigägnatsom
ställa kravkategorimisstagskenproblem eller attett genom

ställas endastvilka bordeinternationell organisation statenen
Är återkommande och allmänregelbundetallt behövssom en

ska med ellerdebatt huruvida inteSverige varaom
frågor.förvisso lockande dessa DåDet att svaravore

bekymmer delegera maktfri demokratiskaskulle att utanman vara
policyutform-kundetill internationella organisationer övertasom

värld finns detinternationaliserad månganingen i Sverige. I en
Miljöfrågorna, flyktingpolitiken,fördelar sådan ordning.med en

påverkas högsta grad ocksåoch säkerhetspolitikenekonomin i av
nationell Myckethänder andra sidan möj-det gräns.av ensom

självfalletinternationellt skulleskulleligt ett represen-organ, som
samordnad ochkunna drivaockså svenska intressen,tera en mer

för enskilt land.effektiv vad möjligtpolitik Demo-ärän ettsom
följdförbättras,då till och med kunnakratin skulle som en av en

handlingskraft politiskaökad deti systemet.
syftedemokratimodellformuleraska iinteMen attennu

fråga vilken politikpolitik,legitimera viss tvärtomutan somen

del sidananslutning till 34. Dentionen EU prop. 1994/95219, 1om
träffar träffar både den svenska och deneventuellt Lundströmkritik som

tyska position.statens
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minimivillkordemokratimodell, därredaninom given ettryms en
folket eller derasutkrävasmakthavarnas ska kunnaär att avansvar

förhålla skeptisk.finns det skälOch då sigvalda attrepresentanter.
meningsfränderLundström och hansverkar MatsDet omsom

demokratiproblematiken för enkelt sinkommer undan genom
till möjligheten trädahänvisning att ur.

politikområdensträckerSamarbetet sig mångainom såEU över
för folkopinionenavslutas baradet kan Såinte svänger.attatt

förutsätter ska lämnapolitiska ansvarsutkrävandetlänge det att
heltdet ikommer inte utnyttjasorganisationen änannatatt en

därmed höginför skiljerbelägenhet sig isituation. EUVårextrem
demokratins därborde gälla enligtgrad från vad norm,som

halva be-för ansvarsutkrävande utlöses minstmekanismen när
fördamed den politiken.valfolkningen allmänna visar missnöjei

förvandlas till kuliss.därmed tenderaDemokratin skulle att en
eftersom riksdagen,problemSkendemokratin uppstår som

internationella politiken,den intebetraktad aktör inomsom en
kan valetdagordning. Beroende situationsjälv kontrollerar sin

uppfattasoch medmellan med iinte EU ettattatt somvaravara
denvad gällerkolera. Och tillval mellan och i motsatspest som

framriksdagen sådant läge tvinganationella kan intei ettettarenan
eftersom alternativdagordningen,tredje alternativ varje måste

samarbetet.ländernagodkännas de andra ingår isomav
fara eftersom riksdagenreell i inter-Skendemokratin blir etten

formulera beslutsalterna-sammanhang själv kannationellt inte
betydligtansvarsutkrävandetpolitiskt styrmedel blirtiven. Som

fallet.trubbigare vad bordeän som vara
medförpolitiknationell och internationellSkillnaden mellan

rättfärdiga demokratisktför villytterligare problem den EUsom
skulle delegeradmakten endastmed hänvisning till att vara men

traditionelltdefinieras organisationöverlåten.inte Staten som en
och suveränitetvåldsmonopolmed visst territoriumöver ett vars

använderoch andradess medborgareerkänns När statenstater.av
således fulltförhållanden denmakt nationellasin suveränäröver

hur mycketpolitik.och kan hand sintvinga igenom Oavsetti sista
ellerdeneller lantbrukarnauniversitetslärarna protesterar mot ena

möjlighet driva igenomandra reformen har principiså attstaten
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politik med folkmajoritetenssin stöd tänker demo-om oss en
kratisk använder makt internationellasinstat. När överstaten
förhållanden den dock konfronterastvingas med andraatt stater,
det vill andra då skaorganisationer. Försäga suveräna att staten
kunna genomdriva linje densin komma med andramåste överens

alternativt de andra för våld eller hotutsättastater staterna om
våld, varmed den försvinner. Exempelvis kan ingenstatensvagare

lämna internationellt eftersökttvingas förbrytarestat att ut en om
ifråga har godkänt efterinte utlämningsavtal sinstaten ett egen

ordning.
Skillnaden mellan nationell och internationell politik kan be-

lysas ytterligare med distinktionen formellmellan och reell makt.
redan harjag demokratin förenligSom många medgånger ärsagt

odemokratiska organisationer. exempel den nationellaEtt nivån
arbetsmarknadens odemokratiska organisatio-är parter trotssom

har för samhällets lönebildning. demokratiskaDenansvaretner
har emellertid både formell och reell makt ändrastaten atten en

lönebildningens struktur, folket skulle kräva det allmänna val.iom
formella makten innebärDen kan stifta lag för-att staten en som

bjuder eller tillåter det eller andra. reella makten innebärDenena
våldsmonopolsitt hand kan frami sista tvinga sinatt staten genom

politik.
den internationella förhållerPå det annorlunda.nivån sig EU

blir då exempel odemokratiskvårt organisation utövaren som
makt, här falletviss det kan lämpligen fokuserai kon-en

kurrenslagstiftningen, eftersom svenska medborgare kommer att
påverkas denna myndighetsutövningen sker ioavsettav om
Normandie eller Norrland. falletOckså detta hari svenska staten
kvar formella stifta lagar.sin hand kan upphävasistaIrätt att man
anslutningslagen till och därefter stifta konkurrenslagar efterEU

huvud. reell möjlighet genomdriva sådantMen någoneget att ett
beslut finns eftersom det skulle förutsättainte, svenskt vålds-ett
monopol bara Norrland ocksåinte i Normandie alternativtiutan
skulle kunna isolera landet och eliminera handeln med blandman

Normandie, sådan möjlighet fallverkar allanågon i inteannat men
Lundström vilja räkna med.Mats
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odemokratiska organisa-skillnad mellanviktigalltsåVi ser en
policyinternationellnationell och nivå. Dentioner ut-som

harnationellodemokratiska nivåorganisationervecklas genom
ändraoch reell maktbåde formell på.demokratiskaden staten en

odemokratiska organisationerutvecklaspolicyDen genomsom
reell maktdemokratiska ingeninternationell har dennivå attstaten
politikom-gränsöverskridandehandlardetändra längeså om

landet.beredd isoleraråden och inte är attman
odemokratiska organisationerdet blir slutsatsenjagSom attser

demokratiskrättfärdigas utifrånkaninternationell intenivå en
maktSådanrestriktionensynpunkt i ovan.givet parentesen som

demokratisksaknarmellanfrån avtal suveräna staterettemanerar
den internatio-substantiellt beslut inomlegitimitet varjeinteom

ickeaktuella parlamenten. Varjeratificeras denella regimen av
kontrollerasmaktutövninginnebär interatificerat beslut somen

till demo-återkrävaskanoch realitetendemokratiskt i inte ensom
led blir inteOch slutsatsenorganiserad ikratiskt nivå. nästa att

demokratiska underskottet inomundan det EUkommakan som
synpunkt krävsdemokratiskUtifrånproblem.demokratisktett en

alla beslutgodkänner intenationella parlamentendet de ärsomatt
federalise-fördetta blirkaraktär, eller svårt:teknisk enrent omav
behöverdemokratinerkänna intefårring. Annars öppet attman

politikområden.upprätthållas alla
det bättre ståOvanstående intesäger attatt voreresonemang

åternationaliseras.borde Pro-utanför eller organisationenEU att
skullemängd frågorslutsats skullemed sådanblemet att envaraen

besluts-för politisktbli föremålöverhuvudriskera intetagetatt
isolering.nationellförutsattfattande inte övervägeratt enman

demokratiska legitimitetendenVad däremot ärärsägs attsom
problematisksynnerligen i status quo.

demokratiänVälstånd fred är bättreoch

villomedelbartför den inteenklareEtt sätta att somresonera
värdenandraunderskottetdemokratiskaåtgärda det är sättaatt

tidigareprocedur.demokratiskvärdet Frånhögre än ettav en
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fredenavsnitt minns länge har betraktats sådantatt ettsom
värde. Huvudsaken det europeiskai samarbetet inte etableraär att

demokratiskt kontrollerad handelspolitik europeisk nivåen
folken ska slippa krig.utan att

dag det emellertid vanligare hänvisa välfärdI till och eko-är att
nomisk effektivitet, Övergripande värden för det europeiskasom
samarbetet. exempel där ekonomisk effektivitet har värderatsEtt

demokratisk beslutsprocedur skapandet denöver Europe-ären av
iska valutaunionen Alla nationella och europeiskaEMU. politiska

förbjuds enligt Maastrichtfördraget påverka ledningenorgan att
för Europeiska centralbanken och omförhandlingECB, en av
hela fördraget kräver godkännande från samtliga nationella parla-

Möjligheten för valda politiker den europeiskament. att styra
penningpolitiken med andra ord minimal. sådan demokratiskEnär
förlust kan emellertid den ekonomiska effek-accepteraman om
tiviteten värderas demokratin den politiska och ekonomiskaiöver

föreligger,situation givet sak,i denär överensattsom attman
ekonomiska effektiviteten verkligen ökar omfattning,i vissen som

följd politiskt oberoende penningpolitik. Kanske det inteären av
viktigt fatta penningpolitiska beslutså under demokratiskaatt

former. Kanske den ekonomiska förtjänsten friståendeär av en
penningpolitik mycket värdera ekonomisk effektivitetAttstor.

den demokratiska styrelseformen lösning det demo-över är en
kratiska underskottets problematik återkommer tilljag isom
kommentaren till både och Scharpf.Majone -

denna argumentationslinjeAtt fråni princip avstånd demo-tar
kratin universellt ideal omedelbar anledningingen tillutgörsom

Eftersom makthavarna den europeiska nivån äroro. samma
makthavarna den nationella detnivån, inteärpersoner som

osannolikt politiken kommer bedrivas utifrån liknadeatt att
Ävengrundvärden båda ställena. den europeiska myndig-om

hetsutövningen inte demokratins krav så utövasmotsvarar upp
den likväl andra handlarnivåer och tänker iav personer som
demokratiska banor. Förhoppningen självjag väl-ärtrorsom-
grundad skulle odemokratisk konstitutionell strukturattvara en-
kunde kompenseras välutvecklad demokratisk kultur.av en
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Den europeiska demokratin är unik i sitt slag

har finns det betydandeSom skillnader mellan politiksett
nationell och europeisk förhållandedettanivå. har rikt-Av vissen

Europaforskningenning inom dragit slutsatsen för-måsteEUatt
ochnågonting slag unikt denstås i sitt politiskanyttsom

kartan. Ofta studeras objektEU måste suisäger att ettman som
vilket radikal tolkningi kan betydageneris, objektet inteatten

lämpar för jämförelser medsig andra objekt och måsteatt man
ändra innebörden befintliga begrepp och eller konstru-teorier,av

helt för ska förstå vad den saken sigrörattera nya, man nya om.
Vanligast denna utgångspunkt forskninginom med enbart de-är
skriptiva anspråk, börjar den fästeocksåså smått inommen
demokratiforskningen och övergripande diskussion.normativmer
Följden blir också demokratibegreppet förmåste omprövasatt att

det radikalti och hittills okända sammanhanget.passa nya
Kanske de välkända kännetecknenmåste för demo-övergeman
krati, ansvarsutkrävande där makten och allmänna ochutövas,som

val.rättvisa
Misstänksamheten befogad denna forskningär gentemot om

slagi unik politisk formation.EU sitt synnerhet denI närsom en
spekulerar omtolkningi demokratins begrepp måsteen av man

vakt. Risken finnssin all kritik politikenvara att motannars
inom och den nuvarande institutionellaEU strukturen diskvali-
ficeras irrelevant, den har makten föra ordetsom attom som anser
kritikens begrepp "gamla och inte tillräcklig omfatt-i"nyavara

liksomning, helst kan avfärda uppenbar politisk fördelvem som en
europeisk med kommentarennivå värderingsskalan härröratt

från den nationella Mednivån. utgångspunkten har i sittEUatt en
slag unik struktur kan det alltså blir problematiskt skilja braatt

frånpolitik dålig.
det och demokratiteoretiskaPå normativa området har det hit-

tills formuleratsinte klara ståndpunkter vad detnågra ellerom nya
slag unika skulle innebära.i sitt till och med hittaDet svårtär att
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sådant demokrati-ställning förkategorisktnågon etttarsom
kan ändå sägas.perspektiv.teoretiskt någotMen

vill formulerabland dembegreppNätverket populärtär ett som
samhälletdet modernaVerkligheten idemokratin sätt.ett nytt

har hanterakomplicerad, och politikendå såsägs attsomvara
möjligtdifferentierad, detverklighet intedenna så är attatt ur-

ochvadhierarkierskilja klaranågra görsäger vemvem somsom
utmärks politikenområde. ställetför vilket I över-avsom ansvarar

ofta informellapersonliga, initiativochlappande kompetenser som
globalfrån lokal till nivåKontakter knytsvad.avgör görvem som

efter miljökon-Agendamedexempel under arbetettill 21som
regionkom-europeiskfrån regional till nivåellerferensen i Rio

kontakterBryssel, liksomieller länens representationermittén
ochfria företagare,mellan intresseorganisationer,uppstår experter

formuleraförsöknätverktalapolitiker. iAtt är attetttermer av
ochmycket komplexverklighetdesspolitiken även tros varaom

differentierad.
nätverket ligger desspotentialen idemokratiska iDen eventu-

samhällebesluttillgänglighet. allaoch iella öppenhet Om ett
särskiltharnätverk kan den intresseskildafattas inom så ettsom

aktuellaområdet detisärskild kunskapeller visstetten
beslutsfattandet,aktuelladelta detför inätverket, så sättatt

skaskulledirektdemokrativarmed form uppstå. Manaven
fungera ocksånätverket kanuppmärksamemellertid attvara

dedeltagandet ipolitiken,och hindrarakt vis, attgenommotsatt
har möjlighetenbefinner nätverket ignoreraredan sig i attsom

personliga kontakternastyckerde inte in. Depassarpersoner som
offentliga maktens.densjälvfallet bättretyranni inte änär

Även vadfinns utarbetad positiondet inte någon nät-omom
innebära kanpraktiken skulle gissaverksdemokratin såi attman

kansamarbete lättinformellt och inte såden betoningsini näraav
meningsfullaansvarsutkrävande; detuppfylla politisktkravet

13 område finnsforskningen detta i Angé, HanssammanställningEn av
aldrigofta antyddEuropeisk demokrati sui generis. En1998 ut-men

förarbetspapper ventilerat seminariumarbetad och position,intagen
UppsalaEuropaforskning, augusti 1998.24-26

30



HANS AGNE

ansvarsutkrävandet förutsätter kunskap har fattatom vem som
beslut. fördel skulle emellertidDess därorganisationvara en man
arbetar probleminriktat och har lättare förmedla sakkunskapatt

ideologiska skiljelinjer vad fallet till exempel deniöver än ärsom
parlamentariska modellen.

Lobbying fenomen skullei Sverige tilljagär ett som tro stor- -
del förknippas med mygel och den rikes möjlighet köpa makt.att

europeisk horisontFrån innebörden emellertid Attären en annan.
diskutera och del lobbyisternas material viktigt förär sättta ettav
politiker i Europaparlamentet och tjänstemän kommissio-inom

byråkrati del forskningsrön förståoch hur olikaatt tanens av nya
intressegrupperingar och tycker.resonerar

den vill framtolkaFör demokratibegrepp,ettsom nytt som
den europeiska nivån till deni nationella, ligger detmotsatspassar

till hands hänvisa till lobbyverksamheten inomnära EUatt ettsom
för folkviljan inflytande den politiska dagord-sätt utövaatt

ningen. europeisk det kommissionenPå nivå tillinitiativär tarsom
lagstiftning, och det också kommissionen förstår iär centrumsom
lobbyverksamheten, både för tilldrar sig störstatt man upp-
märksamhet från lobbyisternas sida och för ochöppetatt man
medvetet lobbyverksamhetenorganiserar kring informellasig i
nätverk. stället för folkvalds församlings formellaI rätten att
initiera beslut, förhandlar enskilda medborgare och intresse-

med beredandegrupperingar ämbetsmän.
vill dockAn gång jag det saknaspåminnaen att ut-om en

arbetad ståndpunkt vad europeisk demokrati inne-mi generisom
bär, varför inte vetenskapliga grunder väl politis-menman
ka kan avfärda problematiken kring det demokratiska under-
skottet med sådan hänvisning.en

M Kohler-koch, "OrganizedBeate 1997 Interests in European
TheIntegration: Evolution of ofTypeNew Governance, Participationa

ana Policy-Making the Wallace. red. Helen ochEuropean Union. Young,
Alisdair Oxford. Andersen ochR. Eliassen "EU-Lobbying:55; 1996s.

and Effectiveness",Between Representativity T/øeEuropean Union: How
red.Democratic Andersen,It. Svein och Eliassen, Kjell London.A. s.

46.
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nivåpå europeiskuttolkareDemokratins

Scharpf ochtillkommentaren Fritzden följande W.I
infallsvinklarkritiskaantalföreslår jagGiandomenico Majone ett

självfalletSyftet med kritiken inteartiklar.respektivetill deras är
möjligtmycketståndpunkteravfärda sånågra attutan somatt

föruppmärksammas,förtjänarvälÖppna att entexterna, somupp
fortsatt diskussion.

ochEffektivitet expertstyre

föreliggan-publiceras iGiandomenico MajoneartikelDen somav
Regulatingbokenslutkapitel iförstaskrift trycktesde gången som
fallstudierbådeframställningenursprungligaDenEurope. rymmer
denutvecklingenbeskriver inomoch teoretiska avsnitt, euro-som

ochVaddecennierna. Majoneunder depeiska politiken senaste ser
delentill allra sigpolitikförklarar ägnarstörstaär attsomen

snedvriden kon-exempelmarknadsmisslyckanden, tilleliminera
omför-socialpolitik ochmonopolförhållanden, medanochkurrens

tillbaka.fårdelningar ståav resurser
public choice-utifrån kalltarbetarGenomgående Majone såett

politiska utveck-förklarar deninnebärperspektiv, vilket att man
förrationellthandlaralla aktörerantagandetlingen attattgenom

perspektivsådantden vinningen. Ettmaximera sammager,egna
möjligheterrikanationalekonomin,det används inomnärsätt som

objektivaåsikteruttrycka personliga iför forskaren sina ter-att
betydelse-händelse" tillskriverforskaren "avatt enmer, genom

skulleaktörerde jagpreferenser.fulla aktörer Ensina somavegna
hafolkefåsikterpolitiska påståsframbär Majones är somtro

resursomfördel-ochvälfärdsstatentraditionelladentröttnat
ningar.

15 hanScharpf,framska längre Fritz W. ävenIntressant att somsenog
villdetchoice-perspektiv,public påstårutnyttjar säga attmotsatsen,ett

verklighetsbe-förr. bådavälfärdspolitikvill hafolkef Isomsamma
politiskaläsa intressen.kan inskrivningarna gottman
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driver marknaden skaviktiga Majone inteDen är atttes som
politiker, och hellerregleras valda inte ärpersoner som an-av av

inför valda politiker, politiskt oberoende myndig-svariga utan av
heter och här föreligger hanI översattexperter. texten antarsom
uppgiften förklara hur de oberoende marknadsreglerandeatt myn-
digheterna, han kommer utmärka den europeiskaattsom menar
politiken under överskådlig tid, kan rättfärdigas demokratiskt.

Är demokratimaktdelning

del vad hittills har det demokratiska under-jagEn stor sagt omav
fastaskottet skulle väcka häftigaMajones jagNärprotester. tar

förde folkvaldas möjlighet utkräva det politiska denatt ansvaret
offentliga maktutövningen, detta baraMajone ärattsvarar en
demokratimodell möjliga. andra demokrati-åtminstone två Denav
modellen, han själv bekänner till, stället från prin-sig iutgårsom

makten ska delas, specifikt mellan mängd oberoen-cipen att mer en
de myndigheter och kan bli föremål för politisktinteexperter som
ansvarsutkrävande binds varandra nätverks-i enmen som av
liknande struktur. Observera med maktdelning inteMajoneatt

lagstiftan-syftar den klassiska indelningen efter Montesquieu, i
de, verkställande och dömande makt. hindrar enligt MajonesInget

dessa funktioner återfinns myndighet,inomteori att tre samma
maktutövning dock begränsas till mindre område.ettvars

illustrativt exempel oberoende myndighet i MajonesEtt en
kommerEuropeiska centralbankenmening ECBär attsom

deltar denverkställa penningpolitiken alla länderi i Europe-som
Maastrichtfördragetiska inteunionen EMU,monetära trots att

möjlighet för de nationella parlamenten, och hellerintenågonger
deras ministerrådet, elleriregeringar återta styrasammansatta att

16 förespråkardemokratimodell kallar han blandMajoneDen annatsom
för the madisonian model och hänvisar med denna benämning till Robert

amerikanske grundlagsfadern Madison.Dahls diskussion den Jamesav
odemokratiskEnligt Dahls analys Madison emellertid tillär gränsenen

retoriskt glömmer Dahl, Robertteoretiker, vilket Majone Senämna.att
Preface Theory. Chicago.A Democratic1956 32.to s.
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det penningpolitiska beslutsfattandet. fårperspektivFrån Majones
demokratiska legitimitetsinECB institutionen ingår iattgenom

politiskt där mängd oberoende myndigheter delarett system en
offentlig makt mellan betonarsig. han oberoendeDärutöver att

ska arbeta under juridiskt uppfylla mål-vissaexperter attansvar
fallet folkvaldasättningar, i prisstabilitet.ECB Attutgörssom av

politiker kan den penningpolitiskainte inriktningen där-ärstyra
ovidkommande.emot

första frågorDen ska ställa under läs-siggruppen av som man
Äruppenbarligenningen Majone mycket grundläggande.ärav

demokrati verkligen liktydigt med maktdelning mellan juridiskt
och kunniga ämbetsmän Eller böransvariga därutöver krävaman

politiken ska bedrivas enlighet folkrepresentationensmediatt
önskemål det skälFinns maktdelning hellrenågra änatt acceptera
politiskt ansvarsutkrävande den europeiska Tyckernivån att
det demokratiska underskottet blir fråga efterointressant in-en
sikten makten delas eller kommeri kunna delas mellanEUatt att
olika för oberoendesig organvar

Vem ska bestämma

andra frågor gäller den målsättning skaEn styragrupp av som
beslutsfattande. fallet målsättningenI ECB är upprätt-expertens -

hållen prisstabilitet ratificerad alla nationella parlament. Enligti-
den skulleprincipen kunna tänka valda politiker hadesig attman
kvar möjligheten fatta politiska beslut, strid medi Majonesatt tes,

ställa mycket mål, dessutomprecist angivnaattgenom upp som
skulle kunna ändras efterhand. slutsats und-MajoneDenna måste
vika, eftersom hans "fel" beslut fattasskulle valdapoäng är att av
politiker. dessutom torde han vilja undvika denMen motsatta

det själva politikens helaär avgörextremen, att experterna som
innehåll, eftersom då skulle folketserodera deltagandeexpertstyret
helt och hållet. leder denna dubbelhet Vilken egentligenVart är
den oberoende makt och vilken makt politikernsärexpertens

för politiken områdeansvarig visstVem Majoneär ytterst ett
tydliga dessa frågoringa och kan bara spekulera iger svar man

orsaken. Möjligen han utgångspunkten demokratiattmenar om
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maktdelning kräver påståendeinte maktnågot visssom om var en
ligger huvudsaken all makt,ingen inteär utövarytterst att att-

makt. Eller vill han kanske antyda möjlig-vissnågon utövar en
heten frågor borde bestämmaåtminstone i vissaatt experterna

politikens målsättning.även

Går politiskt oberoende förena ansvarmedatt

kapitel föregår den här har för-I Majoneöversattaett textensom
klarat varför vald politiker olämplig beslutsfattare inomären som

Enkelt anledningen politikerrollen möjligheterinteEU. är att ger
för långsiktighet beslutsfattandet, eftersomdels framtidai en

aldrig eftersommajoritet kan bindas, dels politiker enligt Majone
längreinte till val. hans alltsåMenän nästa även ärtes attser om

folkvalda politiker fattaska beslut hävdar haninte inom EU så att
den oberoende beslutsfattaren ska förståansvarig. Hurär man

Ärdetta innebördensjälva ansvarighet, särskiltinte i ettav
sammanhang där diskuterar politisk makt och demokratiskman
legitimitet, den aktören ska kunnaansvarige avsättasatt ytterst
från han handlar linje med önskemålen hos densin inte ipost om

inför vilken haninstans makt-ansvarig inteMåste ansvarigär en
havare kunna lämna den hantvingas sinatt post av som ansvarar
inför

Uppmärksamheten kan riktas hur använder be-Majonemot
han slutet artikeln hävdarNärgreppet mot attom ansvar. av an-

svarighet förena med politiskt beslutsfattareoberoendegår såatt
syftar han det demokratiteoretiskanågot änannat ansvar som
innebär makthavaren lämna han saknarsin stödmåsteatt post om

folkethos eller dess valda Vad han stället syftarirepresentanter.
väl direktinte glasklart, rimligen det slagssig någotär rörmen om

ansvarsfullt handlande, egenskap skulle utmärka kompeten-en som
ämbetsmän och fattar beslut under juridisk ochta experter som

offentlig granskning.
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Är effektivitetskravet neutraltpolitiskt

Traditionellt skillnad mellan politikens procedur och dessgörs en
innehåll, där innehållet vilka beslut fattas ochutgörs som pro-av
ceduren vilken ordning används för fatta be-utgörs attav som
sluten. Likaså traditionellt ordet demokrati till be-attreserveras

procedur. politikens innehåll demo-viss ignorerasAttnämna en av
kratibegreppet emellertid teoretisk brist viktigingenär utan en

fattas,ställning till vilka beslut börinteGenompoäng. att ta som
fråganoch koncentrera arbetet kring hur oenigheterattgenom om

förska lösas alla inblandade kan demo-rättvist sätt,ett parter
fall förkratin bästa etableras alla acceptabeli som en

överideologi.
emellertid sådan utgångspunkt,Majone inteaccepterar atten

demokra-innehållet besluten skulle ovidkommande deni närvara
fårtiska ordningen förklaras. Enligt honom bara viss typen av

förbeslut fattas den institutionella ordning haninom ramen som
föreslår. uppfattningkoncentrat hans oberoende myndig-I är att

får fattaheter bara sådana beslut höja den ekonomis-attsom avser
effektiviteten flyttaka besluti intesystemet, attsom avser resur-
från medborgare tillser en grupp av en annan.

demokratidefini-klassiska invändningen innehållsligaDen mot
uppfattasde mycket väl kan politisktioner partsin-är att som en

fattas effektivi-laga. Vilka beslut kan Vad innebär kravetinte
tetshöjande får det poli-politik besluta Gåromatt attman ge en

neutral tolkning effektivitetsbegreppettiskt av
.y-r

använder både demokrati ochMajone sagt termensom ansvar
från framställ-skiljer användning tidigaresig min isättett som

emellertid tillät behålla denningen. jag mig aningen oartigtOm att
tidigare terminologin, också dialog medi Majone som annars
föreslår förändring, hanbegreppslig då skulle slutsatsen bli atten

det demokratiska underskottet med hänvisning tillignorerar att
maktdelning och ekonomisk effektivitet viktigare demokra-är än
tisk styrelseform vilken ekonomisk och politisk situationoavsett

17 Demokratiens problem. Stockholm.Tingsten 1945
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föreställer bäst verktyg förMajoneoss. För EUär ett attsom
kompetens det offentliga beslutsfattandeti och därmeduppnå

ekonomisk effektivitet.

Demokrati kompromiss mellan ekonomi ochsom
folkstyre

tyska Scharpf ligger teoretisktDen Fritz W. inte såstatsvetaren
alldeles ifrånlångt italienska kollega. Båda från ekono-sin utgår att

verklighet tillmin del och demåsteär stor styr styraen som
politiska besluten. förordar federalisering ellersigIngen vare en
åternationalisering lösning det demokratiska underskottet.som
Båda delvis publicutnyttjar choice-perspektiv. demIngenett av
håller till strikt proceduralsig demokratisyn också denutanen ger

effektivitetenekonomiska demokratisk betydelse.en
skillnaden mellan Scharpf och återfinnsDen Majonestora

det politiska området. Syftet Scharpfsmed analys från början tillär
slut förklara möjligheten fortsatt välfärdspolitik, hanatt av en som

ifrån ska bedriva nationell Vidare hanutgår nivå.att staterna tar
utgångspunkt demokratin förutsätter både det europeiskaattsom

samarbetets ekonomiska effektivitet och politisktett ansvarsut-
krävande. har ekonomisk kraftinte bedriva aktivAtt staten att en
välfärdspolitik enligt Scharpf demokratiskt problemär ett

frånvaro mekanismen för ansvarsutkrävande.sättsamma som av
Bakgrunden Scharpfstill analys har integrerat sinaEUär att

länders ekonomier deras politik. fria rörligheteninte Denmen av
kapital, och etablerad och djupgåendetjänster ärpersoner, varor

offentliginte politik. denFörmotsvarasmen en gemensamav som
vill uppgift bedriva omfattande välfärdspolitikistaten attge en
innebär denna obalans mellan ekonomisk och politisk integration

problem. företag och kapital kan färdas frittOm natio-överett
nella samtidigt finnsdet inte någragränser, som gemensamma
regler för hur till exempel socialpolitiken ska utformas, då före-
ligger uppenbar risk land skär ned sociala utgiftervarje sinaatten
för finansiera skattesänkningar för näringslivet och därmedatt
locka till frånsig investeringar utlandet eller behållaåtminstone
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vad redan finns landet. land skapa fördel-i Om varje måstesom
aktigast möjliga villkor för det rörliga kapitalet misstankenär att

välfärdsåtaganden minska. det härjustmåste Men ärstatens som
förklara fortfarandeScharpf vill och hur välfärdspolitikennejsäga

finansieramöjlig nationellt, den rationalistiskaär att trots att
mekanismen marknadsekonomin bevaras.i

Är folkstyrelsen kompromissvaraen

Scharpf försöker formulera ståndpunkter teoretisktsina i ett
förutsättermycket Klar demokratintrångt Överutrymme. att

offentligamöjligheten utkräva de makthavarnasatt ansvar er-
för-känner han lösningen det demokratiska underskottetatt

federalisering eller åternationalisering. likväl kanMenutsätter en
federalise-han godta dessa båda principlösningar:inte någon av

förutsätter folkeuropeiskt med kollektiv identitet vilketringen ett
finns, försvarlig utifrån far-och åternationaliseringeninte inteär

hågan ekonomisk tillbakagång. båda problem medDessaom en
för Scharpfrespektive demokratiseringsstrategi också demo-är

kratiska invändningar. demokrati låter etablerassigIngen utan
effektivitet och kollektiv för-ekonomisk identitet. Således har han
teoretisk vilken fullgoda demokra-enligt densig i positionsatt en

dag frånvarande alternativ. Vad enligt honom fårtin i är ett man
med bästa möjliga kompromiss, förvisso kom-nöja sig är en som

behäftad med demokratiska problem.svåra Resone-attmer vara
uppfattning politiken ska fråni utgåmanget ut attmynnar en

och genomgripande konstitutionellinte någonövervägastatus quo
omvandling eller medlemsländerna.sig inom EUvare

den demokratiseringsstrategin, åternationaliseringen,Att ena
förkastas Scharpf förmodadegrund dess ekonomiska kon-av av
sekvens, föranleder del frågor folkstyrelsensretsammaen om

18 ekonomiskt hårdareåternationalisering betonar hanDet oansvariga i en
Scharpf,artikel, 1996b Policyi Fritz "DemocraticW.en annan
Lawfonmal.EuropeanEurope",
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moraliska folkstyrelsenstatus. mycket värd kronoriHur är
räknat tänka styrelseform där medborgarna inteKan oss en
betraktas politiska jämlikar bara därmed tjänar, tiosäg,som
miljarder eller veckan Eller folkstyrelsen frågaiåret ärom en som

beredda kompromissainte med Exakt Vilka individerär äratt
det för den samlade ekonomiska skull,vi, vinningensannars som

ska lyssna till det fattas beslut varförinte alla Ochnär rörsom
dessa individerjust

Varför välfärdsåtagandenenvisas med statliga

Scharpf förklarar med del historiska exempel statliga väl-atten
färdsåtaganden har haft med djupgåendesamexisterasvårt att
ekonomisk integration påpekar också sådanHanstater. attav en
utveckling enkel förutse förutsåg efteroch denmångaär att att att
Europeiska enhetsakten hade slutits dettaMen1986. om var ennu
välkänd konsekvens folkligt förankrade beslut Enhetsakten ärav

alla andra fördrag ratificerad samtliga nationella parlamentisom
kunde folket har önskat byta inriktning det socio-säga attman
ekonomiska Varför ska då överhuvud sysslasystemet. staten taget

välfärdsåtagandenmed Sådana kunde väl distribuerastjänster via
marknaden de flesta andra Densättsamma som som upp-

fririktigt marknad och vill avskaffa handelshindrentror en
kunde också löpa linan och låta folk för heltlivsinaut ta ansvar
och hållet själva.

Hur ineffektiva är de nationella parlamenten

Scharpf inflödeskiljer mellan och utflöde iinput oumut en
Metaforen syftardemokrati. till beskriva, det första fallet, huriatt

folket fattar beslut och, det andra fallet, vad praktiken bliri isom

lg använder här fol/estyrelse hartidigareJag jagsätttermen samma som
demokrati, för undvika sammablandning med detanvänt termen att som

Scharpf kallar demokrati, det vill styrelseform med fungerandesäga etten
ansvarsutkrävande och folket har handlingskraft.där ekonomiskvissen
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skullebeslutsfattandet. Med denna terminologiresultatet jagav
framställningen haden föregåendeunder delen ägnatstörsta av

inflöde. Scharpf andra sidandemokratiskadetmig åsystemets
det demokratiskaföreliggande artikelkoncentrerar sig i syste-

demokratiskt fattat beslututflöde och undersöker hur ettmets
till demokratisk politik.kan omsättas en

inflödeögonblick vid demokratinsdröjer åter-Men ettom man
åternationalisering, det villdel frågor. föreställerVistår oss enen

har möjlighetdär de nationella parlamentensituationsäga atten
fattas och kan tillalla beslut nejkontrollera i EU sägaävensom

inflödeskulleenskilda lagar det territoriet. Då systemetsegna
ofrånkomligfinns alltså alldelesuppfylla demokratins krav. Här en

Scharpf emellertid fördemokratisk givetvinst göra. tar attatt
förlust utflödessidan, ochskulledenna vinst uppvägas av en

leda till demokratisktsammanlagt skulle åternationaliseringen ett
effektivi-ekonomiskaminusvärde. det denså MåsteMåste vara

för nationella parlamentenbli mycket mindre bara deså attteten
ha det handlarkan lag de villinte Om attstoppa omsom nuen

effektivitet, det då ganska troligtöka inteär attgemensamen
ganska utsträck-parlamenten faktiskt kan komma iöverens stor

ning
Scharpf möjligendessa frågor skulle åternationa-På attsvara

effektiviteten,den ekonomiskaliseringen bara hotarinte utan
politiketablera denockså möjligheten att euro-gemensamma

välfärdspolitiken.för skyddapeisk krävsnivå Genom attattsom
enighet, ochministerrådet kräveralla beslut ingetinte i attgenom

de nationella parla-ministerrådet behöver godkännasbeslut i av
möjlighetenrespektive land, ökarför bli gällande irättmenten att

odemokra-europeiska ländernas politik.de Denintegrera ävenatt
möjliggörskulle då dentiska ordningen motiveras att en euro-av

områden, arbetsmarknadspolitik,peisk policy raden som
avgörandesjukvårdspolitik, vilket harsocialpolitik, hälso- och en

förlängningen skaför marknadsekonominbetydelse iinteatt
Scharpfsvälfärdsåtaganden. dettahindra Menstatens svarom vore

europeiskafrågorna skulle han samtidigt vissasäga attovan,
dessa politikom-folk finna offentlig maktutövningbör sig i en

godkännande. Vilkaråden de själva har lämnatinte sitt Påäven om
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försvaras vilket kan be-sådan hållninggrunder kan På sätt manen
för politikfinna och betala skattfolk vill sig iintemöta ett ensom

godkäntharvarken de själva eller deras representantersom

kräveridentitetVilken är den kollektiva som

det sak-federaliseringenScharpfs invändning är attmot sagtsom
Ytterligareeuropeisktillräcklig kollektiv identitet nivå.nas en
saknaseuropeiska detproblematisk blir den nivån att euro-genom

folkliga ställnings-debatter och bredapeiska europeiskapartier,
framtiden. Scharpftill frågor dentaganden argu-gemensammaom

förtillståndockså för detta inte evigt.måstementerar att vara
faktumidentitet tid. detformarMänniskan sin Baraöver att

förverkligashur demokratin skaunder decennier grälarnågra om
förkrävskänsla gemenskapkunde resultera deniinom EU somav

kollektiva beslut.användas vidska kunnamajoritetsprincipenatt
huvudkollektiva indentitetenfrågan denMen äröverär tagetom

fall. Önske-efter nationalstatensfruktbar utgångspunkt Gåren
samhälleuppfylla mångkulturelltmålen i Hurnågonsin ettatt

uppfatta och behandla de människorkommer tvingas attatt som
Ärgemenskap denönskemålet upplevdsöka skydda här är enom

verkligen nödvändigkollektiva identiteten så

utmärktes allt mindreframtid ipolitiska Majone såg,Den ut-som
europeiskvälfärdspolitik, bådeomfördelandesträckning av en

utgångspunkterlikartade teoretiskaoch nationell Trotsnivå. ser
Demokratiutredningens mål-linje medScharpf helt Inågot annat.

länge relativtteoribildningen dettautvecklasättning såännuatt
texturvalet ska ställaförhoppningenobearbetade område är att

mellan politik och vetenskap.förhållandetfrågor bland annat om
politikpolitik Vilkenförenlig medVilken giventeori ärär en

för Lederteorimöjlig givenmotivera inomatt nyaramen en
eller skabehovet politiskpolitiska förhållanden till teorienav ny

finns ställsvad redanklokare bygga vidare Frågornasomman
använder liknandeoch Scharpfs artiklar,i Majonessin spets som
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teoretiska utgångspunkter förenas politisk stånd-iutan att en
punkt. Slutsatsen kan bli både vetenskapliga obero-teorier äratt
ende politisk uppfattning och endera eller ScharpfMajoneattav
skulle ha kunnat framställningrespektive övertygandegöra mer
och konsekvent förändring den teoretiskaantingengenom en av
eller den politiska ståndpunkten.

Författarpresentation

doktorandAgné statsvetenskap vidHans i Stockholmsär
Universitet.
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EU-inträdet och
demokratin Sverigei

Mats Lundström

Folket ha möjlighet fatta beslutmåste suverän avgöratten som
frågorvilka ska och ska bestämmas den proceduriellainte viasom

Dahl1demokratins metoder. Robert

inleder denna volym med påståendetsin iHans Agné essä
offentligaEuropeiska maktutövning lyderunionen EU vars

under, har demokratisk uppbyggnad". bi-inte i sig sistanågon Den
förstamed. den har grund-instämmer jag jagMensatsen mot en

läggande invändning kommer utvecklas dennaiatt uppsats:som
lyder underVi maktutövning, den svenskainte EU:s utan statens

maktutövning, dvs. och riksdag. faktumregering SverigesDet att
riksdag, efter folkomröstning, delegerat tillnormgivningsrätten

innebär lyder under All offentlig maktinte iEU, EU.att
fortfarande från folket.Sverige utgår

Gustafssonpolemik med Svenska Dagbladet hävda-iAgneI en
de regeringsformenEU-inträdet strider ochjag inte inteatt mot
heller den politiska demokratins principer Därmed intemot sagt

EU-inträdet skulle oproblematiskt demokratiskatt vara ur syn-
vinkel, vilket kommer diskutera slutord.jag i mittnärmare att

för diskussion ståndpunktAgné intressant minHans en om
unik. hävdar Lundström ochintetsom Hansätt är att

1Dahl 1992:43.
2 Lundström 1998.
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alltfördemokratiproblemetmeningsfränder kommer undanhans
trädaenkelt hänvisning till möjligheten ur 25.attgenom

frågor med anledningskall denna behandla AgnesiJag essä tre av
polemik:

Är förenligickedemokratiska meddelegation makt till organav
demokrati

demokratinsStrider principerorganisationEU:s mot
Är förenligt demokratiskaEU-inträdet med Sveriges stats-
skick

Är ickedemokratiskatill1. delegation maktav
demokratiförenlig medorgan

demokrati Ofta definieras demokratiVad egentligen iär termer
handlarför beslutsfattande.procedur politiskt Men ytterstenav

fördelning makt politisk enhetdemokrati i Det manom en av
syftar till upprätthållakallar demokratiska procedurer att en

beslutsprocedurerinnefattar kontrollmaktordning också avsom-
lägre nivå.

Dahlsifrån den amerikanske RobertLåt utgå statsvetarenoss
demokrati-demokratidefinition, ofta åberopas svenskisom

full proceduriell demokratihan kallardiskussion. l måsteDet upp-
fylla följande villkor

Politisk jämlikhet
Effektiv delaktighet

förståelseUpplyst
Slutlig kontroll agendanav
Inklusivt demos.

3 Se Barry 1974.t.ex.
4 DemokratirådsSe SNS rapporter.
5 Dahl 1992:63.
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fem punkter s.k. idealtypsdefinition,Dessa dvs.utgör en en ren-
odling demokratins innebörd den fungerade denså iav som
klassiska, Atenska stadsstaten. Grundprincipen politisk jämlikhetär
mellan medborgare. lika politiska rättigheterGenom kollektivi en
beslutsprocess medborgare likavarje makt vilka be-överstorges
slut den högsta politiska församlingeni och därmed övertassom
vilka åtgärder vidtas statsmakten. Majoritetsprincipen ärsom av
demokratins grundläggande beslutsprincip, eftersom den innebär

alla lika makt vilket beslut Demokratitas.°överatt storges som
innebär dock ibland hävdas,inte, folkviljan genomförsattsom
med förverkligandeavseende politiska mål.av

den atenska demokratin utgjordes medborgarna friaI av vuxna
Därmed rådde den inklusioninte Dahl stipulerar i sinmän. som

idealtypsdefinition. kräver nämligen allaHan att per-vuxna som
lyder under de lagar stiftas skall demos.7 Dahlsutgöramanent som

demokratibegrepp därmed statsrättslig innebörd. Demo-ges en
kratisk maktutövning knuten till politisk enhet harär en som

makt gällande begränsati territorium.suverän över rätt ett
Full proceduriell demokrati förutsätter suveränitet. I Rousseaus

demokratikonception, liksom Dahls från den Atenskautgårsom
stadsstatens demokrati, den absoluta furstemaktensersätts suverä-

med folkets fråganitet suveränitet objektet för maktutöv-I om
skiljer folksuveränitetsprincipenningen sig inte från den absoluta

furstemaktens princip. maktSuveräniteten inteöver statavser en -
makt sakförhållanden allmänheti autonomi.°över största

Vad då Vanligen brukar betraktasstat statär en som en
rättsordning vanligen upprätthålls med våldsmonopol.ettsom

° Dahl 1989:139f.Se t.ex.
7 Dahl 1992; 49.
8Rousseau 1994.
9Vanligen distinktion mellan ochsuveränitetgörs statersen staters auto-

Effektivnomi. handlar faktiskasuveränitet kontroll sittöverstatsom en
territorium. erkänd och därmedOm rättsligt oberoende andraärstaten av

råder legal handlarsuveränitet. Autonomi däremotstater statsom en
förmåga realisera politiska mål krafti sin Carlsnaessuveränitet. Seatt av

för diskussion.SeNewman1993:73. 1996 en
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gällandestatsmakt makthandlar inomYtterst över rätt ettom
folket innebär demo-demokrati suveränitetterritorium. Om ger

kangällandekrati folkets makt i Man sägarättöver attstat.en
objektmedborgarkollektivet och desssubjektdemokratins ärär en

för syften beslutarkan användas deStatsmakten attstat. man -
införa planekonomi.upprätthålla marknad eller Demo-attt.ex. en

skallvilka mål statsmaktenstipulerarkratibegreppet inte som
målsätt-makten valetgenomföra, vilka skall iutövautan avsom

ningar.
odemokra-demokratiska ellerstorheter kanDe sägassom vara

sammanslutningarsåledes enligt detta inte itiska synsättär stater,
dvs.demokratibegreppet tillallmänhet. Att ettstater,reservera

blandspråklig konventiondominerandestatsskick, är stats-en
ellerhandlar baraVetare. inteDet att trogenvara en merom

Eftersomlogisk.godtycklig språkregel,mindre utan attom vara
fördelning makt kanbetecknar intedemokrati suveränen av

undersammanslutning lyderrådademokrati isägas ensomen
stat."

operationell de-betraktasDahls fem punkter kan som enovan
proceduriella demokratinfinition demokrati. Den anger enav

den antikajämlika maktutövning.metod för medborgares Men
genomföraskan dock istadstatens direkta demokrati inte en

femhans kriterier sju insti-modern demokrati. Där motsvaras av
tutionerz

Valda makthavare
valochFria rättvisa

valAllmänna
valbarhetAllmän

Yttrandefrihet
Informationsfrihet
Organisationsfrihet.

10 ochSe Nxss 1968:12.Ross 1968:82t.ex.
Ross 1968:82.

12Dahl 1989:222.
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modernfull proceduriell demokrati tappningiEn är stat somen
agendan underfolkvald församling med full kontrollstyrs avenav

demokratiska fri- och rättigheter.iakttagande av
företräds också,demokratikonceptionDahls proceduriella även

demokrati-annorlunda, andra centraladen formuleras avom
Alf Herbert och Barry.teoretiker Tingsten, Brian DeRoss,som

med-procedurdefinierar alla demokratitermer en som gerav
Demokrati-rättsordning, dvs.borgare lika makt över stat.enen

deskriptiv innebörd.begreppet därmed När säger att enmanges en
denvärdeomdömedemokratisk uttrycker inteär ettstat omman

sammanslutninggäller. inteordning Om ärsäger att ensom man
heller värdering.demokratisk uttrycker inte enman

maktfördelningtilldemokratibegreppet istøzterAtt reservera en
förOfta "demokratiskinskränkt. användskan verka atttermen

för-kommuner ochandra sammanslutningar,karakterisera t.ex.
Även har be-internationella sammanslutningareningar. EUsom

vanligare, avsaknaddemokrati eller, vilketskrivits i ärtermer av -
måttstockDemokratins hardemokrati. principer använts somav

Är detta orik-sammanslutningarmängd inte är stater.somen
skiljer mellan proceduri-och inkonsekvent Nej, intetigt om man

proceduriell demokratiifullstándig och iell demokrati mening
mening.snäø

proceduriellDahl. Fullständigåtskillnad RobertdennaJust gör
fem uppfyllsalla Villkorendemokrati råder Pro-se ovan.om

förstaråder bara deceduriell demokrati bemärkelsei tvåsnäv om
demokratiskatillämparvillkoren uppfyllda. personkretsvissEnär

tilläm-begränsad agenda. kommunbeslutsprinciper Om enen
direkt ellerbeslutsregeldemokratisk majoritetsprincipenpar

verksam-beslut den kommunalaindirekt avgörandei rörsom
heten demokratisk inskränktkan den i mening. Mensägas envara

13 fördemokratiska för "polyarkier"betecknar modernaDahl attstater
folkstyre bokstavligdemokrati innebär imarkera modern inteatt en

demokratiskamellan eliter enligtbemärkelse, maktväxlingutan en
Dahlprocedurer. Se 1971.

M ochTingsten BarrySe Ross 1945 1991.1968,
15 för diskussion.LundströmSe 1997 en
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kommuns medlemmar kan fatta vilkainte beslut helst. Desssom
agenda begränsas statsmaktens delegation beslutanderätt. Detav av
råder med andra ord folksuveränitetinte kommun. kom-i Enen

fullständiginte proceduriell demokrati. skälAvärmun en samma
begränsas demokratin demokratiskt styrda föreningar.i Stats-
makten deras dagordning rättsliga regler.sätter gränser genom

förhållandeDelstaternas till centralmakten federativai stats-
bildningar Tyskland och kan beskrivas analogtt.ex. USA ett

Delstaterna proceduriella demokratier begränsadi meningsätt. är
eftersom de har fullständiginte kontroll agendan. Men ävenav
centralmakten kan fullständigsakna kontroll agendan. Så ärav
fallet Tyskland konstitutioni har "evighetsparagrafer" röran-vars
de mänskliga rättigheter och det federativa statsskicket. Dessa
paragrafers giltighet kan således föras dagordningen.inte Iupp
Dahls terminologi därmed Tyskland fullständiginteär en pro-
ceduriell demokrati. Folksuveräniteten begränsad s.k.är av
materiella rättsstatsprinciper.

skall här fördjupainte förhållandet mellanJag mig inärmare
demokrati och materiell framhållabara fullstän-rättsstat, utan att
dig proceduriell demokrati begränsningar vilkainga iaccepterar
frågor kan föras dagordningen. krav centraltDetta ärsom upp

suveränitetstanken ochi därmed demokratibegreppet.i
Konsekvensen det logiska sambandet mellan demokrati ochav

suveränitet demokrati kan underordnadinteär att en var en annan
demokrati. hierarki sammanslutningar kan bara den högstaI en av

fullständig proceduriell demokrati. underordnade kanDevara en
höjdsin proceduriella demokratier elleri meningsnävvara -

odemokratiska principer.styras genom
delstat, kommun eller förening kan full-En inteen en vara en

ständig proceduriell demokrati. heller internationellaInte

16 diskussion skillnaden mellan formellFör och materiell rättsstat,en om
Frändberg 1986.se

17 kräver dock definitionBarry 199125 i sin demokrati fårinteatt av-
skaffas. diskussion, LundströmFör 1997.en se
8 denna punktPå demokratirådjag SNS det häv-misstaggör närtror ett
dar demokratiska grundkrav gäller allasamma territoriella nivåer.att
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proceduriellakan fullständigasammanslutningar mellan stater vara
federa-de faktiskt blirdemokratier, med mindre t.ex.än att stater

demokra-förhållande till den fullständiga proceduriellationer. I
råda demokratiskt underskottkrav det itins måste ett samman-

Gradenunderordnade sammanslutning.slutningar är en annansom
alla samtidigt.demokrati kan inte maximeras nivåer Menav

överordnade sammanslutningengraden demokrati deni påver-av
demokrati de underordnade sammanslut-kas graden iinte attav av

förloradesvenska kommunernade sittminimeras.ningarna Om
demokratiskt beslut nationelldemokratiska självstyre genom

fullständiga proceduriella demokratinskulle den i Sverigenivå inte
fortfarande enligt Dahls kriterier.upphävas. Folksuveränitet råder

demokratinsStrider EU:s organisation2. mot
principer

fullständig ochmellan proceduriell demokratiDahls distinktion i
fråga det kallasbemärkelse leder till intressantsnäv en om som

Är måttstocken procedurielldemokratiska underskott.EU:s
fullständig eller bemärkelsedemokrati ii snäv

centralt"ansvarsutkrävande" iBristen är tesen ettom
de fattar bin-demokratiskt underskott kräverMan att som

beslut för medlemsländerna skall kunnadande avsättas ettav
samlade demos.valt medlemsstaternasparlament är avsom

både för ochkravet "ansvarsutkrävande i sigMen på är vagt
fullständigtillfredsställa kravetotillräckligt för kunnai sigatt

Politiska makthavare kan utkrävasproceduriell demokrati. ansvar
jämlikhet ochkontroll agendan, politiskkravenutan att av
uppfylleruppfyllda. Parlamentarismeninklusivt demos är

ansvarsutkrävande. parlamentarismkravet inteMen är samma
genomfördes innansak demokrati. Parlamentarismens principsom

genombrott England ochdemokratins Sverige.i

svenska ochkräver med andra ord kommuner,Demokratirådet att staten
mfl.uppfylla demokratiska krav.skall Se PeterssonEU 1997:64.samma

19Se Gustavsson 1998.t.ex.
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befogenhetEU-parlamentet stifta lagarAtt och avsättaattge
EU-kommisionen skulle minska det demokratiska underskottet.

fortfarande råder demokratiskt underskott vilketMen stortett -
sällan hör talas politiska jämlikheten det demosDen iman om.
väljer EU-parlamentet saknas. länderna, däriblandDe småsom

harSverige, oproportionerligt representation i EU-storen
parlamentet. åtgärdande detta demokratiska underskottEtt av
kräver antalet delegater från respektive medlemsland görsatt
proportionell landets befolkningsmängd. skulle politiskDåmot
jämlikhet individnivå europeiskt demos.iuppnås ett

Principen politisk jämlikhet skulle också kunna tillämpasom
medlemsstaternas demos. skulle kravet röstmaktenDå iattvara
EU-parlamentet fördelades lika mellan alla medlemsstater. Prin-

jämlikhet mellancipen medlemsstaternas demos och principenom
jämlikhet mellan individer europeiskt demosi kan kom-ettom

bineras federativ uppbyggnadi tvåkammarsystem,EU. I etten av
ungefär kan både medlemsstaternas demosi ochUSA,som
medborgarna europeiskt demosi jämlikett representeras
basis."

för ansvarsutkrävande enlighet med ellerEtt i någonsystem en
kombination dessa politiska jämlikhetsprinciper skulle minskaav
det demokratiska underskottet skulle förblii baraEU. Men EU en
proceduriell demokrati inskränkt längei mening, deså representa-

saknar kontrolltiva agendan, dvs. suveränitet. Omorganen av
agendan begränsas till antal sakområden avtalats i EU-ett som
traktaten och medlemsstaterna fördragets herrar, råderärom ett
demokratiskt förhållandeunderskott till fullständigadeni pro-
ceduriella demokratins krav. skall fullständigbliFör EUatt en
proceduriell demokrati krävs det brukar kallas kompetens-som
kompetens för dess lagstiftande med andra ordEU måsteorgan.
bli suverän stat.en

20 bör direktrepresentation medlemsstaternas demosDet noteras att av
inte sak direktrepresentation medlemsstaternasär samma som av rege-

detringar, ministerrådet.så iärsom nu
2 Föllesdal för diskussion.Se 1997 en
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det demo-skall reduktionenhur långt iFrågan är avman
alternativ.finns nöjakratiska underskottet. i princip AttDet tre

tillnuvarande ordningen.med den Att EUsig göra en pro-
tillinskränktceduriell demokrati mening.i Att EUgöra pro-en

första alternativenfullständigceduriell demokrati mening.i De två
detstatsförbund, medangenomföras samtidigtkan EU är ettsom

bliralternativet innebärsista EUatt stat.en
demokra-proceduriellafullständigaanhängareOm ärman av

allavillformuleras Dahl jagde påstå,tins principer som ärär,av
dettredje alternativet möj-alternativ tillgängliga. Det ärär,tre om

första däremot kom-oproblematisk.teoretisktligt, De två är mer
demokratierförutsätter medlemsstaternaplicerade. Om äratt
enligt demo-första makt delegerasde alternativeninnebär två att

"odemokratisk"fallet till organi-procedurer. detkratiska I enena
demokratiskdet andra fallet till organisation.sation, i en

föredraandra alternativettyckas detkanDet är attsom om
eftersom det innebärdemokratisk synpunkt,framför det första ur

ifrån den procedu-demokratisering utgårEU. Men manomen av
detmedlemsländernaråder ingetriella demokrati i är somsom

till odemokratiskade delegerar makthindrar att organ.
demokratikonceptiontill Dahlskonsekvent hållerOm äross

fungerarmakt tillfullt delegera intedet legitimt att en-organ som
delegerar ocksåDemokratiskademokratiskaligt principer. stater

fungeraroch landet,till både intemakt inom utom en-somorgan,
Förvaltningsmyndigheter och dom-demokratiskaligt principer.

Internationellademokratiskaarbetar enligt principer.stolar inte
demo-fungerar enligtEuropadomstolen, inteellerFNorgan, som

kratiska principer.
skermaktutövningickedemokratiska ilängeSå statenorgans

fullt förenligtdemokratisk statsskick detförinom ärettramen
Dahlproceduriella demokratinsfullständiga principer.med den

rådervid "kinesisk ask".demokratiskliknar I statstat enenenen
Avgörande för demokratinshierarki olika regulativa principer.av

regulativaasken, dvs. den principdenexistens är största att somatt
utformad enligt denmakthierarkinbefinner högstsig i är

beslutHuruvidaproceduriella demokratins princip.fullständiga
frågademokratiskalägre enligt principernivå avgörsärtas en som
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den asken". folket verkligen hardemokratisk i OmstörstaVäg
de makt procedurer lägremakt har nivå.över även överstaten,

beslutsformergenomföra mål kan odemokratiskavissaFör att vara
förbjudereffektiva. Demokratins delegationde inteprincipmest

odemokratiska syfte sakpolitiska målmakt till i nåattav organ
demokratisk ordning." demokratibegreppetbestäms ii Attsom

procedurer skall vägleda helastipulera demokratiskaatt stats-
efter-exempel detmaktens iTingstensorganisation är ett som

följd innehållslig demokratidefinition Med hjälpkallats aven
demokratidefinition driver politisk sakfråga intesomen man en

har med demokrati göra.att
förhåller med odemokratiska procedurerhur det isigMen

Strider det"överstatligaorganisationer EUär motsom som
det, lyder underdemokratins uttryckerprincip Vi, Agnéatt som

demokratisk uppbygg-under harorganisation inte någon"somen
Ärbetyder. det fråganad". Avgörande vad lyder under"är om

uppgivande det frågadelegation makt eller makt Om är omav av
problem. riksdag ochdelegation det demokratisktinget Sverigesär

förbjöds kärnkraftsverket Barsebäckregering istängaatt rege-av
det betyderringsrätten inte regeringenMen1998. attsommaren

den lyder riksdagen.lyder under" regeringsrätten, attsnarare
delegerat beslut lagtillämpningRiksdagen har nämligen om

inklusive till regeringsrätten.EG-rätten
för delegera maktDahl viai princip ingensätter gräns rätten att

demokratiska beslut. Folket självt vilka beslut skallavgör som
delegeras och delegeras. Avgörande det delegation24inte är äratt
och uppgivande alienation makt. delegerarinte Menav om man

för dvs.makt statsmaktens utövande, dom-instrumentenöver

22 likställer folkstyre medDahl skriver polemik demi1990:72 mot som
demokratiska procedurer rule the people onlyrequires... not one

forms ofform but forms, including, paradoxically, nondemocraticmany
of thinking about democracy singledelegated authority. theYet, error as a

fearform has led catastrophe the vill lead disaster theinIto past; to
future.
23 Elvander redSe 1975.
24 inledercitatet minSe text.som

54



MATS LUNDSTRÖM

stolar, polis och militär praktikengår iöver gränsman en som
innebär uppgivande Demokrati handlarsuveräniteten.ett av

makt med territoriumöver avgränsatytterst statsapparat ettom en
för jurisdiktion.sin

demokratisk delegerar makt till ickedemokratiskAtt staten en
internationell sak delegeraorganisation i principär attsamma som
makt till ickedemokratiskt landet. Delegationeninomett organ

syfte mål. kan handla både effekti-i vissanå Detgörs att upp om
förvaltningen och skydda rättigheter. faktumvitet i Detatt attom

delegationen sker till ligger utanför landets gränserett organ som
spelar roll. avgörande den delegerade makteningen Det är att ut-

för medlemsstatens demokratiska konstitution.inomövas ramen
internationella maktutövningorganisationensDen i Sverige utgör

mindre ask det kinesiska asken. länge demokratini inteSåstoraen
upphävs det tillåtet använda odemokratiskasig organisa-är att av
tionsformer för demokratiskt beslutade mål detnå ävenatt om-
sker internationellt samarbete medi organisationergenom norm-
givande befogenheter.

konsekvent tillämpar Dahls modell således slut-Om ärman
demokratiska underskott egalt den svenskaEU:s ärsatsen att ur

demokratins synvinkel förutsatt det handlar delegationatt om av-
makt vilket återkommer tilljag nedan. demokratiska under-Det
skottet skapar demokratiskt underskotti inget i Sverige.EU Den
nuvarande beslutsordningen funktionell givetmångaanses av vara
de mål och andra medlemsstater harSverige med sitt EU-som
medlemskap. Bekämpning arbetslöshet, miljöförstöring, infla-av

kan bedömas bli framgångsrik det rådertion mest ettm.m. om
demokratiskt underskott öka inslaget demokratiskai EU. Att av
procedurer effektivitetenskulle kanske minska både be-i iEU
sluts- och genomförandeledet. exempel organisationFN är en

odemokratiska beslutsregler säkerhetsrådet harsom genom

25 hävdar demokratiska underskottParijs enbart1997 inteEU:sattvan
skall formella demokratiska de målprinciper,mätas mot utan mot som

demokratiska har med medlemskap. dettasitt konsekvensia-EUzs Istater
listiska perspektiv kan den nuvarande ordningen optimalt demokra-vara
tisk.
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medlemmar med formellt kanvetorätt tvångutövapermanenta
medlemsstater bryter FNrstadgan och ålägga med-mot motsom

lemsstater delta fredsbevarandei uppdrag be lovatt utan att om av
deras folkvalda församling. odemokratiska beslutsordningDenna
har utifrånmotiverats målsättning: bevara världsfreden.FNzs att

faktum dettaDet mål okontroversiellt dennainteär göratt
delegation demokratisk delegation.änmer annan

Demokratins princip sådan pekar inte särskildnågonsorn ut
organisatorisk för mellanstatligtprincip samarbete. Precis närom
det gäller förvaltningsmyndighetersinterna uppbyggnad detär
mellanstatliga samarbetets uppbyggnad fråga för demokratiskaen
beslut respektivei Skillnaden hänvisad tillär ärstat. att ytterstman
utträde godtar formernainte för internationelltom ettman sam-
arbete. båda fallen hari maktMen vilka organisa-avgöraattman
tionsformer vill använda försig vissa mål.nå Att göraattman av

till proceduriell demokratiEU bemärkelsei eller bevarasnäven att
således sakpolitisk fråga demos med-varje iärstatus quo en som

lemsländerna dvs. traktatets herrar har ställningytterst att ta
till.

Alternativet upplösa medlemsstaterna och omvandla tillEUatt
fullständig proceduriell demokrati kan, ytligt sig deten sett, te som

demokratiska förhållningssättet till det demokratiskamest
underskottet i medEU. fullständigt15 Den1ersättsstater stat.
proceduriella demokratins genomförsprinciper i politisken ny
enhet. Skillnaden demosindelningen. demos slås ihop tillär 15 ett
demos.

Demokratibegreppet pekar dock inte förprincipnågonut
demosindelning." proceduriellaDen demokratins för-principer

2° Bring 1997:249
27Dahl skriver: fact"The that1983:105 fromdecidecannotone
within democratic theory what forconstitutes theunita proper
democratic Like the principle,majority the democraticprocess. process

The oftbeunit. democraticcriteria the righzfulnesspresupposes a presupposes
oftbe itself. theunit unit rightful thenunit,not a proper or cannot
be made rightful simply democratic procedures." också WhelanSe
1983.
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med jurisdiktionenhetfinns politiskdet statenutsätter att en
demosDahls krav inklusivt ingetpersonkrets.viss sägeröver en

allahankräverindelningen Däremotgränser. attstatersom av
skalldvs. dess lagar,understadigvarande lyder stat,envuxna som

Dahls demos-makt staten.demosdetingå i överutövarsom
Huruvidafinns demos.statsrättsligt; ingetbegrepp är statutan en

bedömaslämpliggränsdragning mellan måsteViss ärstater uren
perspektiv.utomdemokratisktett

för-övergripande teorisöka normativimåsteMan somsvar en
demokrativärdefull. ivarför demokratiskklarar Omärstat manen

livsbetingel-kontrollera sinaför medborgareinstrument attettser
mindre.bättrekan Kravetänstörre system-stat envaraser en

Ådemos.demos bör ingå ikapacitet kan störregöra ettatt ett
syftet medföredramindre demosandra sidan kan attett omvara

kulturell identitet.bekräfta och bevarastatsbildning är att enen
frågan:filosofi erbjuder skiftandepolitiskNormativ svar

fråganhållaviktiga"Vilket demos isärDet är statsatt enom

2 Dahl 1992:49.
29 1997:267fformulerad Robert Weilerden sk. demos-tesenI no av

kanDahl, demos existeratillhävdas dock motsättningi utan attatt ett
dock demokra-demos råderdemokratisk ingendet finns Utan ettstat.en

människordentycks WeilerWeiler. Med "demos"hävdar gruppmena
beslut. läggaför politiska inAttkan majoritetsprincipen ettaccepterasom

"demos" innebärdefinitionenkriterium isådant normativt att utom-enav
fårvilket orimligainförs definitionen demokrati,demokratisk princip av

folk majoritetsprincipensfaktumkonsekvenser. Det ut-att accepterarett
statsrättsligdemos mening.bero de i Om EUslag kan utgör ettatt

övervägandeförmodligen den majoritetenskullede facto statvore en
Weiler driverdemokratins principer. EuropasDen är atttesacceptera som

kunde likademos.defolk vill bli demos, inteinte Haninte är ettattett
demokrati ochvill blirfolkhävda inte EUEuropasgärna attattatt en

mycketsådantill demokrati.därför börinte EnEU ärgöra tesenman
för drivadefinition demos"onödigtrimlig, det Viaär attatt avenmen
demokratiskdemoscirkelresonemang. iden. leder till OmDetta ettett en

de villvilket innebärfinns demokrati,upplösa demokratin intevill attstat
absurt.råder, vilketavskaffa intenågot ärsom

30 för diskussion.Dahl och Tufte Se Barry 19741975. en
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demokratiska ifrån normativa principer dess gränser.status om
Både kravet kulturell identitet och systemkapacitet ligger
utanför demokratibegreppet sådant. Graden demokratisom av
bestäms graden folklig kontroll vilkaav av stat oavsettav en -
grunder dess fastlagda.gränser är

Även Dahls kriterier demokrati stipulerarinte vissom en av-
gränsning kan hans demo/eratiteori det.normativa görastater,av
Enligt Dahl kan demokrati försvaras det han kallar the strongav
principle of equality Demokrati moraliskt försvarbar därförär

den lika och maximal möjlighet för människor förverk-att ger att
liga livssina beslut Individersautonomi. själv-genom egna
bestämmande och måluppfyllelse demokratins mål. Systemkapa-är

kan därförcitet viktig faktor hänsyn till näratt tavara en man av-
demokratisk graden demokrati bestämsMengränsar intestat.en av

systemkapacitet, graden folklig kontroll 32utanav av staten.av av

3 Dahl kap.1989:
32Ofta sammanblandas demokratisk nivå i med dess förmågastaten att
genomföra medborgarnas preferenser allmänhet.i SNS Demo-största
kratiråd definierar "demokrati" i handlingskraft, vilket betydertermer av
"medborgarnas förmåga kollektivt agerande under demokra-att genom
tiska former förverkliga mål". m.fl.Petersson 1997:42.gemensamma

kriterierDetta demokrati.många innebärKriteriet bl.a.är ett av ett
krav "tillräckliga och tillgänglig Konsekvensenresurser". är att mer
skuldsatt land desto mindre demokratiskt det. införaAttär ärett ett
sådant effektivitetskriterium demokrati får orimliga konsekvenser. Om

definierar demokrati i systemkapacitet skulle, Briantermerman av som
påpekat, England haBarry 1974 blivit mindre demokratiskt detnär

förlorade koloniersina eftersom dess ekonomiska minskade.resurser
Sveriges statsskuld innebär graden demokrati i Sverige mins-stora att av
kat, enligt Demokratirådets språkbruk. kan definieranaturligtvisMan
demokrati det Demokratirådet det leder tillsätt gör,som men en
olycklig begreppsförvirring. Konsekvensen kan ha maximalär att staten
grad medborgarstyre vilket definieras enligt Dahls proceduriellaav
kriterier samtidigt graden demokrati reduceras grundsom av av-av
saknad genomföra mål. Demokratirådet"gemensammaattav resurser
definierar också "dem0krati i liberala institutioner makt-termer av som
delning och vilket ytterligare förvirrar begreppen. Tingstensrättsstat,
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minskar gradenuppstå.kan dilemma IHär stor statett aven
kankontroll makthavare.folklig Men statstor vara enenav

överfördaden meningfullständig proceduriell demokrati i som
finnasskamed de ovan.Dahl sju institutioner sesomanger

litetvärde kandeltagandehävdar politisktOm är ettettattman
måluppfyllelse harhävdarföredra.demos Om ettattatt manvara

föredra. negativtdemosvärde kan Menstörre ettattett vara
demosdeltagande och storlekenpolitisktsamband mellan ärett

ochsystemkapacitetsambandet mellangivet.inte positivaDet
kanifrågasättas.kan ocksåstorleken Små staterstat genomen

öka sinsamarbete ochmellanstatligt normsystemgemensamma
systemkapacitet.

rättigheter minskardemokratiskautövandetdetOm såär att av
graden demo-villoch maximeraeuropeiskt demosi ett avom man

demokratiskttillkrati talar detta EttEUgöra stat.attemot en
finns möjlig-Visserligenmedunderskott skulle ersättas annat.ett

möjlighetutnyttjandet dennaansvarsutkrävande,heten till avmen
demokratiskaför fungerandeskulle försvåras. Förutsättningarna

villdöma dåliga.allt Omi Europa är attett enat manavprocesser
därför bevarad demo-demokratigraden imaximera Europa ärav

föredra.medlemsstaterkrati i EU:s att
demokrati medlemsstaternahuvudpoäng, ivilket minMen, är

demokratiskt underskott.med Demo-utesluter inte EU ettett
ickedemokratiskatill organisa-maktkratin tillåter delegation av

tioner.

demokratidefinitioner riktaskan SNS Demo-innehållsligakritik motav
företeelser kan"demokratianvänderkratiråd. Man varatermen som

definieras.vanligen"demokrati" Semöjliga utfall demokrati, så somav
för kritisk diskussion.ochLundström 1996 1997 en

33 DahlSe 1994.
34 där med-demokratisk framtidsvisionDahl 1989:kap. skisserar23 en

poli-teleteknik för deltadata- och imodernborgarna använder sig attav
dvs. demokratins expansionthird transformation",tiska "theiprocesser

nationalstatens gränser.över
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Är med SverigesEU-inträdet förenligt3.
statskickdemokratiska

med Dahlshög gradsvenska statsskicket iDet överensstämmer
fördemokrati. Grundernaproceduriell Sverigeskriterier stats-
föreskriver deregeringsformen,de formulerasskick, iså som

för fullständignödvändigaDahlinstitutioner ensom anger som
modern ovan.35proceduriell demokrati i Se 48stat. s.en

Även valdamakt indirektmedborgarnas utövas genomom
makthavaremedborgarna översuveränaär staten.representanter

offentlig makt"All idemokrati byggerrepresentativaVår att
regeringsformensfrån folket det iSverige stårutgår som

portalparagraf RF 1:1.

till principiella kommentarer:formulering anledning tvåDenna ger
sammanfaller Folketbeslutsfattandeoch inte.Maktutövning

skerMaktutövningenmakthar suverän staten.utan att styra
hindralegal möjlighet avsättninggenomatt repre-genom en

genomföra politik.ifrån vissattsentanter en

rättsordningoffentliga", dvs. denhar makt detFolket över
upprätthåller.ochutgörstatensom

grundlagsskyddadFolkets Valda ombud riksdageni ensamrättges
de lagaroffentliga maktens bundenhetstifta lag. Denatt somav

offentliga maktenlegalitetsprincipen:stiftas den s.k.i "Denanges
formella rättsstatsprincipunder lagarna DennaRF 1:1.utövas

för och därmed medborgar-juridiskt instrument statensettanger
Våldsmonopolpåpekats,maktutövning. Staten är, ensomnas

för syftenanvändas degrundad rättsordning kan somsom
procedurer beslutardemokratiskamedborgarna om.genom

maktsärskild procedur,Medborgarna också, överenges genom
dvs. kompetens-kompetens.grundlagsförändringar, Vårt stats-

helst statsskicket,vilka förändringarskick tillåter i princip som av
proceduren.följer författningsenligalänge de denså

35Dahl 1989:222.
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Folksuveräniteten begränsas bara procedurregler, inte någraav av
substantiella begränsningar. Demokratin kan avskaffas ett
författningsenligt sätt.

det harFrågan EU-inträdetpåståtts, har medförtär om, som en
grundläggande förändring Sveriges statsskick. disku-Närav man

statsskick, och rättsregler allmänhet,i bör skilja for-terar man
mell och reell eller positiv Vad gäller ochrätt rätt. papperet
vad gäller verkligheteni

börja med det formellaLåt perspektivet. Anslutningen tilloss
gick till riksdagenEU hösten efterså folkomröstning,1994,att en

anslutningslag SFS anslutnings-inte1994:1500. Förantog en att
lagen skulle grundlagsstridig krävdes förändringvara en av rege-
ringsformen Tidigare tillätsRF bara10:5. överlåtelse av norm-
givningsmakt begränsad omfattning.i föringenNu gränsanges
överlåtelse normgivningsmakt dock med avgörande undan-av ett-

Riksdagen får inte överlåta normgivningsmakt Sverigesövertag:
grundlag och riksdagsordning. heller tillåts överlåtelseInte be-av
slut begränsning de medborgerliga fri- och rättigheterom av som
stipuleras regeringsformensi andra kapitel.

Beslut överlåtelse normgivningsmakt medmåsteom av tas
kvalificerad majoritet. Vilket viktigtMen, demokratiskär ur syn-
vinkel, återtagande normgivningsmakt kan med enkel majo-av tas

Eftersomritet. anslutningslagen vanlig lag kan den upphävasär en
enligt regler förgäller andra vanliga lagar. Den rättensamma som

grundlagarna inte ändrats. vilket vållarMen,garanteras attav en
förvirring,viss länge anslutningslagenså gäller har EG-rätten

företräde framför både vanlig lag och grundlag i Sverige.
anslutningslagenDet speciell den laggör är ärsom att en som

har konsekvenser för andra lagars giltighet, samtidigt den harsom
vanlig lag. Anslutningslagen kan kon-sägasstatussamma som var

stitutionell till innehåll,sitt grundlag. långtEnutan att vara en
gående normgivningsrätt överlåtits till riksdagen kan,EU. Men
vilket med omedelbar verkan upphäva dennaär Värt att upprepa,

enkelt riksdagsbeslut.rätt ettgenom

36 GustafssonsSe Agne artikel Brännpunkt i SVD 6/5 1998.
37 Melin och SchäderSe 1998:59.
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innebärEU-inträdetsvenskahävdats detharDet att rege-att
offentlig makt Sverigeportalparagraf All i utgårringsformens

EU-inträdetgäller. Skäletlängref0lket"RFfrån inte1:1 är att
denparagraf, nämligenbrottinnebär sägermot somett annanen

stiftas minister-stiftar lagRiksdagen 1:4. LagarRF avnuatt
minister-stiftar lagriksdagen gårrådet. Om emot en aven som

därmedEU-inträdet skullekraft.får lagastiftad lag denrådet inte
grundlagsvidrigt.vara

regeringsfor-förändringockså denriktigtdettaOm är avvar
EU-inträdetför möjliggöragenomfördes10:5RF attsommen

därmed tillåter brotteftersom RFgrundlagsvidrig, 1:1motman
ha blivit inkon-med andra ordskulleGrundlagenoch RF 1:4.

och Riks-ha upphävtborde också RFRF 1:1 1:4.sistent. Man
införtirrationell eller medvetetdagen varitantingenmåste mot-en

syfte manipuleraregeringsformen opinionensägelse ii motatt
rationellthandladeriksdagendet rimligaEU. Men är att anta att -

regeringsformen.inkonsistensinfördes iingenåtminstone
striderEU-anslutningenkan det tyckasYtligt sett som om

stiftarstiftar lag. instansriksdagenregeln Enatt annanemot
stiftar.riksdagenframför de lagarhar företrädelagar somsom

vilken detregeringsformen,ändra i stårSamtidigt kan inte EU att
upplöses inserparadoxstiftar lag.riksdagen Denna attom man

grundlagsskyddad normgivningsrättstipulerarregeringsformen en
grundlagsbundenickestipuleraranslutningslagenmedan norm-en

riksdagenRegeringsformengivningsrätt. ensamrättsuverän attger
Minister-upphävs inte EG-rätten.stifta lag Sverige.i Denna rätt av

stifta laggrundlagsstadgad i Sverige. Detrådet har ingen rätt att
barakraft vanlig lag,stifta laghar i Sverige irätt somatt av en

och upphäva.kan stiftariksdagen
ministerrådet harmotsägelse påståingenDet rättär attattatt

grundlagsstadgadhastifta lagar i Sverige, görarätt attattutan en
vanlig lag delegerarriksdagenGrundlagen tillåterdet. att genom

grundlagsstadgadhartill intenormgivningsrätt rätt attsomorgan
anslut-vanlig lagskillnaden mellanbetänkerstifta lag. Om man

stiftariksdagensgrundlag,och inserningslagen rätt attattman

38 BrännpunktGustafssons artikel i SvD. 6/5 1998.Se Agne
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lag överordnad EG-rätten.är EG-rätten giltig därföri Sverigeär att
riksdagen har stifta lag, därförinte dennaensamrätt att att ensam-

har upphävts.rätt
hävdas oftaDet det faktum harEG-rätten direktverkan-att att

de giltighet innebär riksdagens makt inskränks. fråganMenatt är
det skulle avgörande skillnad riksdagen fick möjlig-om vara en om

het ratificera EG-lag förvarje sig.att
nuläget ställs riksdagenI inför beslut ellerEUett att ur

den lag ministerrådet stiftar om det inteacceptera som antar att
dispens ellernågon möjlighet obstruera, vilket i realitetenges äratt

fallet. riksdagenOm hade möjlighet ratificera lag förvarje sigatt
skulle beslutsalternativen annorlunda. behöver godtaMan intevara
alla lagar eller baragår godta de lagar tycker bra.ärutanur, man

riksdagensMen makt gällande i Sverige lika bådaöver irätt är stor
fallen. skillnadDet beslutsaltemativi inte maktbefogen-är ien -heter.

det faktumGivet harEG-rätten direktverkande giltighet iatt
medlemsländerna ställs vi, med införgår i alternativenEU,om

lag eller kanOm inte godta det be-att acceptera atten ur.
slutsalternativet borde inte med. detgått inte demo-Men är mer
kratiskt undvika beslutsalternativsvåra dem såänatt att acceptera
länge det handlarinte avskaffa demokratin.attom

kan praktikenDet i hävdassvårt det ofta,EUattvara ur
vilket betyder det kan komplicerat och kostsamt. Grön-att vara
land har detvisat möjligt. Demokratiska förbjuderprinciperäratt
dock beslutinte det kostsamt ändraär på. De ärsom att som an-
hängare kan hävdaEU beslut medinte kost-ärav att ett att mer

och lika ändrasvårt beslutpå. Att tillbakasvårasamt äratt att ta
innebär inte grunderna för styrelseskicket ändrats. Demokratis-att

39Jacobsson 1997:185f hävdar dessutom direktverkande lagar strideratt
folkrätten. detHon likna vid inblandningär imot att attmenar yttre en
inre angelägenheter. förbiserDetta helt "inbland-stats resonemang att

ningen via vanlig laggår riksdagen kan upphäva. kommandeIen som en
artikel med titeln Så demokrati i Statsvetenskaplig tidskriftgott som
diskuterar jag Jacobssonnärmare 1997.
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maktbefogenheter intemedborgarnaskräverka principer tasatt
beslutssituationer.undvikaskall svårabort, inte att man

beslutssitua-införEU-intrdde ställde svårBeslutet enossom
odemokratisktdethävdaväl allvarskulleingention, att varmen

Även beslutlångsiktigabeslutssituationen.inför denställdesatt
långsiktiga kon-fårkärnkraftenenergiförsörjning t.ex.om

beslutenändramycket kostsamt på. Mendetsekvenser är attsom
skälet.detodemokratiskablir inte av

viktigtdetformalistiskt,kan sig ärDetta te menresonemang
folk-upphäverEU-inträdet intedetdärför visarföra attattatt

EU-medlemskaphävdarSverige. Desuveräniteten i att ettsom
demokratin,politiska iavskaffar denmedtill ochellerinskränker,

ofta misstag.medlemsstaterna tvågör
maktutövning.beslutsfattande medförväxlasförstadetFör

och denmaktbeslut behöver intefattar utövaDen ut-somsom
definierasbrukarPolitisk maktfatta beslut.behövermakt inteövar
har maktaktörer.politiska Amellan Omdominønsrelationensom

Makt kan,mål.ifrån vissahindra uppnåkan BABÖver att
för-kontrafaktisk kapacitetbeskrivasgenerellt attsett, ensom

regleradkonstitutionelltharinträffar. Ahindra Omnågot enatt
ifrånhindrakraft denna Bkanmakt i utövaAB rätt attöver av

för-riksdagenssvenskadenbeskrivakanmakt i Såstat. manen
grund-riksdagensinskränktEU-inträdet har intetillhållande EU.

eftersom Sverigessvenskadenlagsstadgade makt över staten,
har ändrats.författningen intedemokratiska

40 här: Powersåformuleras Beitz 1989:10maktbegreppDetta aav
thatimplyattributingcounterfactual notion. In to wesomeone,power

Will changeomissionherwhich actionpossible world orinthere some
doessheof convertingfuturethe not want,outcomeevents ancourse

acted otherwise intohadactedhadoccurred she orwouldthatbut not
makepotentialhas thesheHavingshe to awants. power,outcomean
differencemakeswhichworldthe in 0nesdifference. However, apower

withouthave and exerciseworldthe actualneed be powerone cannot -
withoutwhatandwhatgetting wantsget onewants, canoneone

desiredthesuperfluosly: whenby exercisingexercising orpower
formulerastankeliknandeoccurredhave Enwould anyway. avoutcome

Jfr Dahl 1982:22.1992:272.Barry
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med maximalt hand-förväxlas ofta demokratidet andraFör
tidpunktvidhandlingsutrymme givenlingsutrymme. Men ett stort

eller rationelltdemokratisktbehöver varken än ettmermervara
genomför åtgärderAvgörandelitet handlingsutrymme. år att man

helahar.förverkligar de målsättningar Omtror man mansom man
verket handlingsutrym-ha fri minskar självatiden vill iryggen

met.
riksdagensinnebär otvivelaktigtEU-anslutningen utrymmeatt

striderstifta lagstifta har begränsats. EG-lagar Att motatt somen
begränsningenlänge med iinte EU. Mengår så ärrätten av-

desjälvvald.reversibel ochhandlingsutrymmet Omär antar att
de derationellaför EU-medlemskapröstade ansågär attettsom

stiftar syfteministerrådetlagar tjänar är värt attett som upp-som
stiftarriksdagen lagSkälet till inte går EG-nå. emotatt somen

framförföredrarden rationell, den EG-rättenrätten är, är attom
får direktver-Riksdagen föredrar ocksåandra lagar. EG-rättenatt

Ävenlag.ratificeringeffekt framför med Varjekande ett system av
rationalitetssynpunkt.denna ordning kan motiveras ur

fort-för väljerför lagstället varje sigI attatt acceptera man
eftersom beslutsalternativenalla lagar,löpande är attacceptera

målolika åsikter dekan haeller Manatt somacceptera omur.
demo-kan hävdasyftar till intedenna ordning nå, attatt men man

sådanförhindrasriksdagen bör sig ikratin kräver sättaattatt en
förriksdagenAvgörande inte tvångbeslutssituation. utsättsär att

ellergäller enskilda lagarlagar detsig ettatt acceptera vare-
vidliknastillspetsat kan EU-anslutningenlagar.paket" Någotav

stället för köpa lös-tidning.långtidsprenumeration I attenen
känna tillför inne-betalar många utan attnummernummer man
fåriblandriskhållet. Naturligtvis någotatttar manman en man

vill ha.inte
koordinationsprojekt mellankan beskrivasEU staterettsom

syftekan ha olika åsiktermål och medel nåom. Ivars attman
lagstiftning.samordnar sinsakpolitiska målsättningarvissa stater

samordning kräverdennaligger sakensiDet att staternanatur att
beroendet byggerberoende varandra. intesig Mengör stats-av

sanktionerad självbindning.demokratiskträttsligt tvång, utan
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strävandenberoendeinternationellt iDemokrati utesluter inte ett
politiska mål.realiseraatt

bådeterritoriell ifortfarande suveränitetharMedlemsstaterna -
giltighet med-ioch realpolitisk mening.statsrättslig EG-rättens

författningar ochunderordnad medlemsstaternaslemsländerna är
gällandeför inomvåldsmonopoltillde har tillgång rättatt styraett

territorium.sitt
fårlagarför vilkasvenska riksdagen ansvarigDen år ytterst som

för konsekvenser-ansvarsutkrävandekraftlaga i Sverige. Kravet
därför riktastillämpning Sverigei måsteEG-rättens motna av

narko-legaliseringriksdagen. "tvingarAntag EUatt avoss en
medicinskasociala ochtillvilket ledertikaanvändning, svåra

moraliskt ochtillställaskallföljder. Vilken instans ansvarman -
legaliseringenförhindrahade maktRimligen denpolitiskt attsom

dendetExempletdvs. riksdagen. visarnarkotika, suveränaärattav
denmoraliskaoch intedet politiskamakten ansvaret,som ger

hos riksdagenVäljarna kan utkrävabeslutsrätten.delegerade ansvar
tillämpas Sverige.för EG-lag ivarje som

lyda riksdagenoch domstolarverkligen polisskulleMen om
upphäva anslut-EG-lagannuleraden beslutade genom attatt en
EU-inträdet harfrågandärmedkommerningslagen Vi om

det hävdatsEU-inträdet harkritikengällandeförändrat Irätt. av
med den verk-längreförfattningskrivna inteSveriges stämmeratt

före denmed hur detAnalogtlevande författningenliga, var
författningha obsoletfrån skulleförfattningen vi1974 ennya

kungenförfattningen föreskrevgamlaåtlyds.inte Den attsom
riksdag,skullerealitetenmaktbefogenheter.politiska ihade Men

hanlyda kungenhahela statsförvaltningenochregering vägrat om
skulle brytabefogenheter.författningsenligautnyttjade Mansina

levandeunder hänvisning tillförfattningenden skrivna enmot
författning.

Är författninglevandehardet så mot-att somennu
författningens kravden skrivnaundanröjersvarande sätt att

syftade till Visatidigarestiftar lagriksdagen Mitt attresonemang

4 SchäderMelin och 1998:24.
42 BrännpunktGustafsson i SvD 6/5 1998.Agne
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EU-inträdet formellt upphäverinte den skrivna författningen.att
detMen inte kan rättsvårdandesåäven myndigheterärom tro

det och därförså lyda riksdagen.är vägraatt
Vad gällande bestäms vilka lagar faktisktär rättsom av som

efterlevs samhällei och den normkälla ämbetsmän iett som staten
erkänner legitim. detOm den skrivnaså författ-som attvore
ningen inte gällande skulle tjänstemän, domstolar,rättmotsvarar
polis och militär lyda riksdagens beslut och tvinga medbor-vägra

följa andra beslut. det faktumMenattgarna att statsapparaten nu
eftersig EG-rätten inte riksdagensomrättar stiftarättger att en

motstridande lag bevis förinte den underkänner riksdagenär att
norrnkälla. denBara vägrade lyda riksdagens beslutsom om att

annulera skulleEG-rätten kunna hävda den skrivna för-man att
fattningen har "levande" författning underkännerersatts av en som
riksdagens normgivningsrätt. sådanAtt obstruktion riks-en mot
dagen skulle ske mycket osannolikt. hävdar detDen saknarär som
helt empiriska belägg.

De detpåstår praktiken"i omöjligt återta EU:särattsom att
normgivningsrätt i kanSverige åberopainte spekulativsåen tes.
Om med praktiken" utträde innebär kostna-man attavser stora
der förväxlar de sakpolitiska svårigheter med konstitutionella för-
ändringar.

förSom riksdagen delegeratinte makt, slut-argument att utan
giltigt överlåtit makt har anförts det finnsinte paragrafnågon iatt
anslutningsavtalet reglerar medlemsstaternas utträde EU.som ur

harDessutom hänvisat till folkrätten kräver måsteman att att
hålla internationella avtal Wienkonventionen, artikel 26.

anslutningsavtaletMen inte utträdesproceduratt anger en
innebär inte utträde förbjudet. detAven skulleär såatt om Vore
riksdagen ensidigt kunna avtalet eftersom riksdagen barasäga upp

bunden Sveriges grundlagar. Anslutningsavtaletär är,av som
påpekats, inskrivetinte i grundlagen i vanlig lag. hellerInteutan
folkrätten inskriven i grundlagarna. Riksdagen kan brytaär mot
folkrätten vilka konsekvenser det får deti internationellaoavsett-
samfundet. andra sidan,Om, bryterå EU avtalet och utvidgarmot

43Se Hart 1961:59
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med stödkan Sverigedelegerad normgivningsrätt,förområdet av
avtalet.ensidigtfolkrätten säga upp

dock oklart.folkrättenförhållande till MenEU-avtalets närär
avtal för demo-internationellakonsekvensernabedömer avman

olikatill hurhänsynkratisk maktutövning i Sverige måste taman
baraRiksdagenvarandra.tillförhåller sig är ytterstnormsystem

överordnade bådegrundlagarförfattning. Sverigesbunden vår ärav
avtalinternationellafolkrätten.ochanslutningslagen Brott mot

detbestraffningar.andraskadeståndskrav eller Menresulterakan i
demokra-inskränkasamfundetinternationelladetinte rätt attger

odemo-varkenavtalinternationella i sigbrytatin i Sverige. Att är
författningsvidrigt.kratiskt eller

medförenligmaktdelegationgodtatycksAgné ärHans att av
mellanskillnadavgörandedethandemokrati. Men äratt enmenar

ochinternationellaickedemokratiskamakt tilldelegera organatt
Skäletnationellaickedemokratiskatilldelegera är, menarorgan.att

riksdagenutvecklar kanSverige"policy" idenAgné, att organsom
utvecklarinternationella"policymedan denändra på, organsom

ändrariksdagenkan på.inte
konkurrenslagstift-medskillnadenexemplifierar EU:sAgné

Norrland ochbåde imedborgaresvenska ipåverkarning som
konkurrenslagtiftningenändravisserligenkanNormandie. Sverige

Normandie.Norrland, inte ii men
demokratin Sverigeiförståförsta hardet jag svårtFör attatt

ekono-medborgaressvenskamaktkräver överutövarätt atten
svenskaför denAvgörandeländer.främmandevillkormiska i

konkurrenslagstiftningenpåverkakanfolksuveräniteten är att man
andra hardet jagNormandie. svårtNorrland inte i Föri att- med-svenskadetskulledemokratiseringförstå EU geatt aven

stiftaslagar ide EU.maktborgarkollektivet överstörre som
EU-parlamentet. Omiminoriteti röst-Sveriges ärrepresentanter

befolkningproportionell Sverigesdessutommakten där görs mot
EU-medborgaremellanjämlikhetpolitiskblirdetså störreatt
mindre.politik blimaktskulle EU:sSveriges ännuöver

Även delagar,beslut måsteåternationaliserar så attomom man
problemdet Agnériksdagen,ratificeras uppstår menarsomav

hindratill kan intemakt Videlegeratföljer EU. attatt manav

68



MATS LUNDSTRÖM

ratificerasEG-rätten andra länder och därmed påverkar deav
svenska medborgare verkar där.som

riksdagen delegerar makt tillNär delegerar den makt tillEU
inte Frankrike. EftersomEU Sverige, visserligenSverigeöver över

har makt fåri maktEU Sverige viss Frankrike längesåöver är
med i denna maktEU. Frankrike förloradMen gåröveratt om
utträder kan knappastEU demokratiskt problem. Attettur vara
svenska medborgare verkar Frankrikei innebär riksdageninte att
bör han makt fransk konkurrenslagstiftning.över

kan inte principiell skillnadJag någon mellan delegationse av
makt till utomnationella och inomnationellaorgan oavsettorgan -

de demokratiska procedurer dvs. proceduriellaärstyrsom genom
demokratier i ellermeningsnäv EU:ssätt.styrs annat
ministerråd maktutövning underord-i Sverigeär ärett organ vars
nad svensk grundlag. förhåller detPå med myndig-sigsättsamma
heter i Sverige. avgörandeDet deras politiska maktutövning iär att

kan upphävas.Sverige
vill hävdaOm riksdagenAgné lättare kan kontrollera deatt

samhälleliga konsekvenserna den makt landetinomutövasav som
landet har han bara delvis. Konsekvensernaän rättutom men av-

lönepolitiska beslut arbetsmarknadens kani Sverigeparterav vara
Ävenändra kommuner,svåra på. demokratiskt, kanatt styrssom

fatta beslut konsekvenser det ändra demo-svårt på. Menärvars att
kratisk maktutövning handlar, påpekats, makt översom om en

inte makt samhälleliga förhållanden. kon-Kravetöverstat, om
troll agendan innefattar inte krav faktisk måluppfyllelse.ettav

kan användas förStaten försöka samhällsutvecklingenatt styra
nationellt eller vilket har förVarit EU-anslutningenett argument-

internationellt. graden demokrati bestämsMen inteav av om-
lyckas eller lyckas sakpolitiskai strävanden.man

44 JacobssonSe 1997.
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Slutord5.

hartill demokratins principer varitförhållandeanalysMin EU:sav
plädera förSyftet haroch formell. varitbegreppslig inte att en

principfrågor.lyfta fram viktigaEU-anslutning,svensk attutan
inför demo-okänslighetochintryckkan "principrytteriDet avge

"demokratieftersomreella villkor. såkratins Men ärtermen
vad talarviktigtvärdeladdad det oerhört närär att veta omman

"strider demokratins principer.någotpåstår emotattman
polemikförde Herbertoch 70-talen TingstenPå 1960- moten

för beteckna sak-demokratiskanvändedem atttermen ensom
demokratisk Överideo-ståndpunktpolitisk inom ensom ryms

enligtEU-inträde min mening,svensklogi. Frågan är,ett enom
demokratisk överideologi.sakpolitisk fråga inom envars svar ryms

demokratiska deEU-intråde mindreför inteDe änärär ettsom
är emot.som

förenligt med både demokra-EU-inträdeMen äräven ettom
empiriskaförfattning, kan dessoch med Sverigestins principer

ställningför demokratins i Sverige.vålla problemkonsekvenser
denstödEU-anslutningens iallvarligaste problemetDet är svaga

maktlöshetkänslakunskap ochsvenska väljarkåren. Brist av
tilltro till demokratinöverföras till bristande iinför kanEU en

avseende. Med-dettaEU-beslutet uniktinte iSverige. Men är
inför beslutoförståendemaktlösa ochkänner mångaborgare sig

beslut harinrikespolitiskaoch riksdag Fleraregering tar.som
beslut harför politiker och varitskapat svåramisstro många att

kärnkraft.ochlöntagarfonderinförandetriva t.ex. avupp -
den svenska väljar-demokratiska legitimitetbristande iEU:s

svenskaden demo-handlar, enligt mening, primärtkåren min om
kundeupplyst förståelse"Dahls kravkratins problem. upp-

förankrade väljarkåren skapasdåligtfyllas bättre. beslut iOm är en
behöver beromaktlöshet. denna känsla intekänsla Men attav

demokratiskastrider principer,EU-anslutningen utan attmot man
EU-inträdetmaktden delegationegentligen är emot somav

stöd.EU-inträdetFinland har Detinnebär. I avsevärt störreett
och demokratinmellan EU-inträdet iprincipiella förhållandet

förlågt stödannorlunda iFinland dock Sverige.inte i Ett EUänär

70



MATS LUNDSTRÖM

efter folkomröstningenSverige signalerar "demokratisktett
underskott" den svenskai demokratins praktiska genomförande.

Delegationen normgivningsmakt till minskar otvivelak-EUav
inslagettigt demokratiska procedurer i denstyrningenav av svens-

ka vilket dock striderinte demokratiska principer. Istaten mot
kombination med stöd för kan detta bidra tillEU poli-ett svagt en
tisk ochapati passivisering, vilket till skada för demokratinsär
reella innehåll. Medborgare kan sluta demokra-utnyttja sinaatt
tiska rättigheter vilket det låga Valdeltagandet deti riks-senaste
dagsvalet antyder. EU-anslutningen kan leda till "negativen
demokratisk fostran", sikt undergräver demokratin isom
Sverige.

Empiriska konsekvenser detta slag enligt min detmeningärav
problemet med EU-anslutningen. det denstörsta Men ärytterst

svenska väljarkåren för konsekvensernamåste tasom ansvar av
beslut.sina kan hindrainte medborgarna ifrånMan fattaegna att

beslut kan till för tilltron till demokratin fram-isom vara men
tiden. demokratinsAtt i restriktioner sådanasättanamn motupp
beslut skulle minska tilltron till demokratin Väljarkårenännu mer.

tillåtasmåste misstag misstag det kostar ändragöra även attsom-
på.

Huruvida EU-anslutningen dyrköpt demo-misstag iär ett en
kratisk läroprocess fråga kaninte besvarasär öppenen som nu.

viktigaDet inplanterainte föreställning hos väljarnaär att en att
demokratin har begränsatsi Sverige och medi EU-inträdet. Det
kan förvärra de konsekvensernanegativa EU-anslutningen iav
onödan.

Författarpresentation

Lundström forskarassistent StatskunskapMats i vid Uppsalaär
Universitet.
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Regleringarnas
legitimitet
Giandomenico Majone

INLEDNING

1980-talets avregleringsdebatt har betonat sådana brister regle-i
ringsprocessen frånvaron fungerande budgetdisciplinsom av en
och därav följande tendens till alltför regler, paragraf-mångaen

och onödigt kompliceraderytteri bestämmelser, bristande flexibi-
litet förhållande tilli tekniska och ekonomiska framsteg ochnya
bristande samordning mellan reglerande myndigheter. ihär-Den
digaste och grundläggande kritiken fristående myndig-mest av
heters lagstiftande har handlat mindre tekniska problem änom om

frågor offentligtnormativa och demokratisk legitimitet.om ansvar
förefaller därför lämpligtDet avsluta denna bok, handlatatt som

uppkomsten europeisk lagstiftning, med diskussion kringom av en
dessa frågor.

Reglerande myndigheter har makt varken valdaärenorm men
eller direkt inför folkvalda befattningshavareansvariga skaHur

.deras maktutövning kontrolleras nötskal,i den frågaDet är, ett
inför. detta kapitel hävdarstår I slutändenvi i beroratt svaret

vilken demokratimodell väljer ifrån. Enligtutgå majori-attman
tetsmodellen det inför väljarna eller deras valda ombudär ansvaret

den huvudsakliga enda källaninte till legitimitet.omär Omsom
använder det kan fristående myndighetermåttet, bara betrak-man

"konstitutionella anomalier inte särskilt vältas som som passar
förinom traditionella kontroller och motvikterramarna

Veljanovski de1991:16, utmaningar grundläggandemotens som
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för konstitutionalismprinciperna och demokratisk teori Teitgen-
Colly 1988.

Vidare debatten det demokratiskautgår underskottet iom
beslutsfattande frånEG:s harprinciper sitt isom ursprung

majoritetsmodellen. Kritikerna pekar det ministerrådetäratt
och kommissionen för lagstiftningen och intesom ansvarar
Europaparlamentet. byråkratiska kommissionenDen grenen

ovanligt stark förhållande till den politiskaianses vara grenen
ministerrådet, medlemmar handi sista underkastadeärvars
kontroll respektivesina nationella parlament. slutänden, ochIav

grund europeisk lagstiftning nationella lagar, kanöveratt tarav
medlemsstaternas regeringar, samlas i ministerrådet, kon-som
trollera parlament försina stället kontrolleradei attegna vara av
dem Vaubel demokratiska underskottet därför1995. Det kan
bara minskas utvidgning det europeiska och degenom en av
nationella parlamentens roll policyskapandei verksamhet.EG:s

förespråkar demokratiDe "icke-majoritetsmodell" ärsom av
det finns problem beträffande regleringslegi-överens att ettom

bådetimitet nationell och europeisk förnekarnivå, detattmen
lösa med högre gradgår politisering reglerings-att en av av

"Icke-majoritetsmodellen" särskilt inriktadärprocessen. att
skydda frånminoriteter majoritetens och fredatyranni de lag-
stiftande, exekutiva och administrativa funktionerna från repre-

församlingar och frånsentativa lättrörliga allmänna opinioner se
The Federalist, och för klassiska uttalanden från före-48, 49 71nr
trädare för denna linje. stället för samla all maktI i majorite-att

händer, söker modellen begränsa och sprida makten mellantens
olika institutioner. Delegering för policybeslut oavsettav ansvar

de nationella eller transnationella, betraktas ochpositivtärom som
viktigt sprida makt. Enligt modellen kan sådansättett attsom en

spridning effektivare form för demokratisk kontroll änvara en
direkt väljare folkvaldaeller befattningshavaremotansvar .Flertalet demokratiska statsskick bygger utsträckningi stor
icke-majoritetsprinciper och Lijphartinstitutioner. 1984, 1991,
Lijphart, Rogowski och har till och medWeaver 1993 presen-

omfattande empiriska bevis för majoritetsdemokrati ärterat att
undantag regel och främstden finns Storbritannieniän attsnarare
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och länder starkt påverkade brittiska traditioner.i Trotsärsom av
det, uppfattningen den enda källan tillmajoritetsstyreär ärattom
demokratisk legitimitet fortfarande allmänt accepterad. Denna
paradox kan delvis förklaras med historiska och kulturella faktorer

betydelsen brittisk och traditioner, detpraxis it.ex.som av men
följande föreslås allmän förklaring. skäl kommerAven mer som

diskuteras vidare nedan, förhållandenunder alla äratt men som
tämligen självklara, kan fördelningspolitik demokrati barai en
legitimeras majoritetsbeslut. betydelseDengenom enorma som
fördelningspolitiska åtgärder haftolika slag tidigare för denav

välfärdsstaten,moderna förklarar tendensen till tillämpning av
för legitimera allamajoritetsnormer policybeslut.att

Välfärdsstatens kris har minskat fördelningspolitikens betydelse
förhållande till politiska syftari åtgärder till öka den totalaattsom

välfärden, standards har förändratsnormativa inte imen
motsvarande grad. detta kapitel hävdas länge sker,inteI så såatt
kommer regleringars legitimitet fortsätta svårfångatatt ettvara
begrepp både nationell och och hindra sökandetnivå inom EU
efter lämpliga former för offentligt och politisk kontroll.ansvar

Icke-majoritetsinstitutioner och demokratisk teori

Med icke-majoritetsinstitutioner fristående regleringsorganavses
oberoende centralbanker, domstolar, förvaltningsdom-t.ex.som

stolar eller EG-kommissionen. andramed 0rd,Det sig,rör om
offentliga utformning direktsin inte ärorgan som genom an-

inför folkvaldaväljarna eller befattningshavaresvariga sigvare .Sådana växande betydelseinstitutioners alla demokratiska länderi
för ändamål hellre förlitarVisar kvalitetersigmångaatt man

expertkunskap, professionell omdömesförmåga, politisksom
koherens, eller självständighet beslutsfattandeträttvisa i än
direkt politiskt ansvar.

Samtidigt består emellertid tvivlen legitimiteten hos icke-
Tvivlen ochmajoritetsorgan. Ökar till med direkt tilli proportion

deras växande betydelse. troligen viktigaste skälet tillDet att
debatten tenderar bli oavgjord, deninte inseräratt att attman
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klassificeringennormativa icke-majoritetsmekanismer kansomav
betraktas klara brottantingen demokratiska principermotsom
eller legitima för demokratisktinstrument helt be-styre ärsom
roende vilken demokratimodell väljer.av man

Demokratiteoretiker skiljer mellan olika tolkningartvå av
demokrati. Båda förenliga med Abraham Lincolns tolkningär av
folkstyrelsen för folket och folket. första,Denav represente-som

majoritetsmodellen eller den folkliga demokratimodellen,ras av
tenderar samla all politisk makt händer.i majoritetens Enligtatt
denna tolkning det majoriteten skall "kontrollera helaär som

den lagstiftande,regeringen den verkställande och, den såom-
vill, också den rättsskipande makten". kontrollerarPå så sätt

allt kanmajoriteten påverkas med politik. belyserIngetsom
fullständigamajoriteternas ombytlighet bättre deras förmågaän att

ändra eller för legitimitet Spitz Lijpharti1984,anpassa normerna
Även härmajoritetsstyre betraktas1991:485. självaom som

demokratin,i medger praktiken vanligeniessensen attman
viljamajoritetens begränsas rättigheter.måste minoritetens Vidav

strikt tillämpning majoritetsmodellen emellertid dennamåsteen av
begränsning informell fråga historisk tradition ochvara en om-
politisk kultur formell och konstitutionell och omöjligänsnarare-
för enkla majoriteter ändra. Modellen innebär ocksåatt att
styrelseskicket bör enhetligt och förcentraliserat att garanteravara

det finns geografiskainte eller politiskanågra områdenatt som
och dess parlamentariskaregeringen kan kontrolleramajoritet inte

Lijphart 1991:486.
till detta, syftar icke-majoritetsmodellenI eller,motsats som

Dahl, den Madisonska" demokratimodelled till1956, säger, att
fördela, sprida, delegera och begränsa makten flera olika sätt.

övergripande måletDet med Madisonskt språkbruk, skyddaär, att
minoriteterna "majoritetens och skapa skydds-tyrannimot
mekanismer fraktionalism", dvs. mäktigamot mot att grupper
lägger beslag regeringsmakten för och det hotintressenegna

den den republikanska deliberativ demo-utgör motsom tron
krati. Särskilt delegering icke-majoritetsstrategi spelaten som en-

l Efter Madison, upphovsmännen till författning.James USAen av
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rollviktig analys, särskilt kapitel syftar tilli begränsavår 4 attse -
offentligöverlåta maktutövningmajoritetsstyret tillattgenom

har begränsat ellertjänstemän inget sigmotsom ansvar vare
politiska ellermajoriteter minoriteter.

Nyligen forskningpresenterad, empirisk ytterligare bevisger
för för beslutsfattandemekanismer icke-majoritetsformitesen att

bättre lämpade för komplicerade, pluralistiska samhällen,är än
mekanismer koncentrerar makten händerna den politiskaisom

definierarLijphart pluralistiska samhällen sådanamajoriteten. som
"tydligt efterindelade, religion, ideologi, kultur,språk,ärsom

eller praktiskt åtskilda sub-samhällen, haretnicitet i tagetras, som
politiska och massmediasina partier, intressegrupperegna

Lijphart bevis Lijphart och andra forskare1984:22. De som
samlat för sambandet mellan behovet hantering klyftorna iav av
sådana samhällen och icke-majoritetsmekanismer förhållandevisär
starka Lijphart, Rogowski och Weaver 1993.

forskning mycket studerarintressant denDenna är när man
europeiska Taylor Flera djupa klyftorintegrationen skär1991.
igenom Europeiska den tydligaste mellanunionen; ochgår stora

medlemsstater. Språkliga, geografiska Nord-Syd och ideo-små
logiska klyftor mellan protektionister frihandelsanhängare ochvs.
diverse "låt-gå-lände spelar också betydelsefull roll ien europe-
isk politik. gemenskapernas icke-majoritetsinslag kanMånga av
bäst förklaras för hantering dessastrategier motsättningar.som av
Med alla brister har avgörande för fram-sina strategierna varit

den europeiska strikt tillämpningi integrationen. Enstegen av
skulle bara kunnatmajoritetsprinciper leda till dödläge och kanske

också sönderfall.
därför överraskande förslagdeDet mångaär att attse, av som

förs fram för öka de europeiska demokratis-institutionernasattnu
legitimitet knyta Europaparlamentet tillka utnämningent.ex. att-
kommissionsmedlemmar, kommissionen mindre genomgöraav

alla medlemsstater längreinte skulle representerade,att vara
generalisera och förenkla användningen majoritetsomröstning iav
rådet, reformera ordförandeskapet factode skullesättett som

de ländernas roll pekar riktning för-begränsa små i mot en-
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majoritetsinslagen det europeiska politiskastärkning i systemetav
Dehousse 1995.

förSådana förslag kan bara förstås inom synsättettramen som
jämställer demokrati med har,majoritetsstyre. Detta synsätt som

ochnämnd forskning både teoretiska empiriskavisat,ovan svag-
denheter och det särskilt olämpligt det gäller europeiskanärär

och kommer kanske aldrig bli,unionen. Unionen inte,är att en
"reglerandemoderni mening. Den statär,stat mest,som en

eftersom den kännetecken bara detinomuppvisar några statersav
ochbetydelsefulla, begränsade området ekonomiska socialamen

föregående förregleringar. kapitel, har emellertidivisatsSom man
dessa områden överallt föredragit använda icke-majoritets-att
institutioner styrinstrument.som

Regleringslegitimitet Amerikai

Ytterligare insikt problemen samband med icke-majoritets-i i
frånlegitimitet kan den pågående ameri-institutioners man
fjärde statsmakten;kanska debatten "den oberoende ettom

föruttryck används både och jurister attstatsvetaresom av
debeteckna den federala regleranderegeringens Mångagren. av

framförs kritiserar ellerdagi i Europa, närargument som man
försvarar självständighet, fördes först fram denreglerande iorgans

användbar historiskamerikanska debatten. Den så sättger en
aktuella debatten också lärorikbakgrund till den i DenEuropa. är

ytterligare skäl. väl känt den nordamerikanskaDet ärett attav
författningen innehåller rad harprinciper sitt isom ursprungen

regeringsfilosofin fördelningden Madisonska åtskillnad och av-
känne-makt, kontroll och motvikter, presidentens Dessaveto osv.

amerikanska politiskatecken icke-majoritetsmodellen deti
först utvecklaförklaringen till där medär attsystemet att man var

och lagstiftning domstolar, lik-tradition rättslig prövning ien av
fristående regleringsorgan. dessamed Trotsupprättaattsom

författningsfilosofi,traditioner och allmänttrots setten gynnsam
består den demokratiska legitimiteten hos icke-majori-tvivlen

fråganSådana tvivels beständighet hur kompliceradvisartetsorgan.
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demokratimellansambandetdjupt förankratockså hurär, men
och majoritetsstyre är.

fjärde statsmaktenuttrycket "denanvändesbörjanFrån
1930-talet betrak-vad redanför understrykapolemiskt, att som

fristående reglerings-med debristernatades de störstasom
dvs.independent regulatory commissions; IRC,kommissionerna

avsaknadmakten,åtskillnadkränkningen principen avavomav
Enligtsamordning. Committeeoch bristandepolitiskt onansvar

till-Brownlow-kommittén,Administrative Management som
friståendedeRooseveltpresident Franklin 1936,sattes varav

kommissionerna

förskapatsoberoende miniatyrregeringar,själva verketi attsom
radioproblemen.bankproblemen ochjärnvägsproblemen,hantera

samlingstatsmakt", slumpmässigfjärdeledarlösDe utgör avenen
befogenheter. striderosammanhängandeoch Deoansvariga organ

författ-amerikanskadengrundläggande tanken bakomdenmot
och braskall delasstatsmaktenningen säger tretre,attsom

grenar.
Nordhausoch 1983:50Brownlow Committee, i Litan

liknandeuttrycktegenerationNästan statsvetare oroensenareen
språk:med klarasamma

hotallvarligtoberoende vilar teoriKommissionens är ettsomen
obe-demokratipolitisk iutvecklingen USA. Dogmen ommot av
kanför den tankentill stödroende naiva attuppmuntrar manom

folkets medoch Kom-slippa politiken röstersätta experternas
implikationer.antidemokratiskahar betydandemissionen

Bernstein 1955:293

problematisktriktigtmycketOberoende regleringsorgan är ett
författningsenliga ställningpresidentensbakgrundområde, mot av

Liberalamyndigheter.och dessexekutivachef för den grenensom
behöv-presidentmaktstarktraditionellt hävdatforskare har att en

hävdadedemokratiskthålla reglerarna ansvariga. Dedes för att
isoleringoberoendesådanavidare, Bernstein, attt.ex. organssom

och dettapolitiskt stödtill bristandepresidentämbetet lederfrån
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politiska vakuum medför reglerarna kan komma kon-att att
trolleras industrier de reglera. harövrigtFörantasav argumentet

förrisken politiskt vakuum också motståndarna tillanväntsom av
bildandet europeiskt kartellkontor; kapitel 12.ettav se

Under tid har forskare hävdat presidentenssenare en attannan
kontroll tillåter regeringen förändringar allmännaiatt reagera

vilketopinionen, betyder minskad risk för politiken blir rutin-att
artad och byråkratiserad Sunstein vad händer, för-1987. Men om
ändringar allmännai opinionen leder till väljer presidentatt man en

liksom president mycket till avregle-Reagan, positivärsom, en
ringspolitik viktig tanke bakom skapandetEn oberoende kon-av
trollkommissioner stabilitet politikeniatt garanteravar attgenom
avskärma desamma från de potentiellt effekternastörande deav
cykliska valen. grund den liberala kritikenPå kom deIRC,motav
flesta regleringsorgan skapades 1970-talet Environ-som t.ex.
mental Protection Miljövårdsverket,Agency, EPA ung. Occupa-
tional Safety and Health Administration Arbetarskydds-ung.
styrelsen eller National Highway Traffic Administration Väg-
trafikverket myndigheterorganiseras leddesatt som som av en
generaldirektör rapporterade direktantingen till presidentensom

miljövårdsmyndighetensom eller ingick beslutskedjai en som
ledde från presidenten den exekutiva hierarki.ner genom grenens

väl valts till försökteNär president, hanReagan använda sin
kontroll budgetprocessen för dra verksamheten iöver att ner

och andra regleringsorgan, ochEPA minska takten i
genomförandet antitrustlagstiftning. Samtidigt ville kongressenav
inte särskilt pådrivande det gällde genomföranär 1970-vara att
talets lagar, eftersom där bekymrad de ökande kost-överman var
naderna för social kontroll och följandedärav hot arbetslöshetom
och effekternegativa den amerikanska industrins internationella
konkurrenskraft.

Ställda inför kongress ochmotsträvig presidenten en som
sig alla slags regleringar, började liberala forskarevissamotsatte

och företrädare för representerade allmänintressengrupper som att
kräva barainte också sociala kontrollmyndigheterIRC:satt utan
skulle betraktas fristående från regeringen, utansom ansvar vare
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inför kongressensig eller presidenten. stället skulle deras verk-I
samhet övervakas domstolarna. Shapiro skriver:Somav

litarOm inte kongressen och presidenten ärman vet att en
fiende, finns då kvar kan älska och vårda hälsovårds-,vem som
skydds- och miljölagarna från och 70-talen Allt finns1960- som
kvar byråkraterna de federalai anställts heltär nya organen, som
nyligen, och har kvar sin för deentusiasm uppgifter desom
anställts för sköta. vill allmänhetensDe reglera tillvägnaratt
skydd för de höga idealen hälsa, säkerhet och miljö. Detom ren
blir därför attraktivt för regleringsförespråkarna dengöraatt om
federala byråkratin friståendetill statsmakten. Denen gren av

skulle fri från både åttiotalets president och kongress,grenen vara
lojal ochsextio- sjuttiotalens generaliserandemen motvara

lagtexter.
Shapiro 1988:108

emellertid viktigtDet kornma ihåg, kontrollorganensär att att
oberoende relativt. Till och med oberoende oberoendeär ärorgan
bara deni meningen de kan utanför presidentens hierarkiatt agera
och deras chefer kaninte de inte instämmeravsättasattgenom om

presidentensi policy. Alla kontrollorgan har emellertid skapats
lagar stiftats kongressen. arbetsuppgifterDerasgenom som av

definieras och begränsas sådana lagar; deras juridiskaav
befogenheter, mål och ibland medlen för dessa mål,uppnåäven att
återfinns fullmaktslagstiftning.i

möjligheterDessa till beslut också hårt begrän-ärorgans egna
sade procedurkrav. Sedan Federal Administrative Proceduresav

lagen federalaAct förvaltningars förfaranden infördes, 1946,om
följd Freedom of Information ochAct APA Government inav
the Sunshine lagar offentligaActs har regle-möten 1976,om
ringsorganens beslutsfattande kommit alltmer jämställas medatt
domstolsförfaranden. fick myndighetersGenom APA, besluts-
fattande utformning de liknade domstolarnasså besluts-en att
fattande; där förekommer hörande tvistande ocht.o.m. parterav
krav skriftlig dokumentation underlag för myndighets-som
beslut. och andra liknandeDessa procedurkrav har tvivel iutan
hög grad underlättat rättsliga förvaltningsbeslut.prövningar av
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Å andra sidan förkrav införande regler mindreAPA:sär av
strikta. myndighet utfärdar bestämmelse eller regel,Innan en en

förstden informera förberedsregeln och tillfällemåste attom ge
till synpunkter. samband med promulgering, myndighetenI måste

kort redovisning bestämmelsens grunder och syfte. Be-ge en av
stämmelsen kan upphävas domstol enbart den ärav om egen-
mäktig, godtycklig eller myndighetsmissbruk. Skillnadernautgör
mellan förkraven beslut och reglering spelade roll,ingen såstörre
länge delen regleringen bestod och till-taxesättningstörsta av av

Ökningenståndsgivning och därför till del vilade beslut.stor av
social reglering under och 70-talen införandet.ex.1960- av
standards gjorde regelgivningen mycket viktigare. Domstolarna

därförbörjade utveckla omfattande procedurregler och strikta
förstandards rättslig tillsyn regleringsförfarandena; föl-över se

jande stycke.
regleringsförfaranden alltmer kommitGenom jämställasatt att

med domstolsförfaranden, har till förmån förargumenten ett
friståendemed regleringsmyndigheter ökat trovärdighet,isystem

eftersom myndigheterna och liknar domstolar. alltNärmer mer
kommer omkring, domstolarnas viktigaste känneteckenär ett av

deras oberoende. fel förjust det presidenten eller kon-Om är en
gressledamot lägga domstolsbeslut, borde detsamma gällasig iatt
beslut fattats domstolsliknande myndigheter. betyderDetsom av
naturligtvis regleringsbeslut fattasinte ska politiskt ochiatt ett
institutionellt vakuum. makt breda politiskaKongressens att ange
mål och förpresidentens samordna hela reglerings-attansvar

för koherens, ifrågasättsintern inte.att garanteraprocessen,
hävdar förespråkarna för fristående fjärdeSnarare statsmakt,en

liksom devissa vill starkare presidentmakt,av som se en som
domstolarna bör spelaSunstein, roll kontrollenistörreatt en av

fristående myndighetsutövning, prövningorgans genom av pro-
cedurer och införande regler Ackerman och Hassler, 1981;av
Shapiro Edley Rose-AckermanSunstein1988; 1990; 1992.1990;

president anhängare avregleringar kan tillOm ären som av
frontalangrepp sociala regelverk och kongressledamöternaom

med arbeta för bli omvalda, de bryrså inteär upptagna att att att
ifallsig lagar och bestämmelser hänger det baraärom samman,
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domstolarna kan den nödvändiga kontinuiteten regle-isom ge
del statsmakten,ringsprocessen. De någonär, änmer annan av

förpliktigade förordningarstill kontinuiteten lagars ochiatt attse
föreslåsinnebörder behålls. här partnerskap mellanDet är ettsom

reglerande myndigheter och domstolarna. Domstolarna bör,
förordningar,procedurregler och och särskiltgenom genom

fortsätterlagtolkning, kräva opolitiska ämbetsmän regulatorsatt
kraft ställdemed driva arbetet de mål kongressenatt mot som upp

krafter försökeroch 70-talen, andra politiskapå 1960- även om
föranvända nyvalda kongressmedlemmar och presidenter att

minska regleringen den ekonomiska utvecklingens Shapiroi namn
gengäld bör domarna slå vakt ämbetsmännens1988;127. I om

oberoende.
Ärvad händer med det politiska utövandeMen ansvaret av

förenligregeringsmakt domare och teknokratiska medvia experter
författaredemokratiska aktuella här välprinciper De är ärsom

medvetna hur viktiga dessa frågor framhållerär, att ettom men
valda politiker också har antal brister disku-ettstyre genom som

utförligt bl.a. public choice-teoretiker Mueller 1989.terats av
Lagstiftare söker omval ochannonseringsigägnar t.ex.som

frågor, förprofilering olika stället politiskt arbete,i i seriöst
stiftar hjälpaeller de lagar erbjuder dem rika möjligheterså attsom

specifika fallen fårVäljargrupper. båda "omvalstrycket allvarligaI
konsekvenser för lagstiftningens före-kvalitet. Forskare, som

fråga: Blirspråkar reglering, andra sidan, ställer retoriskå en
regulators mindreämbetsmännen the nödvändigtvis ansvariga än

domstolarna kräver regleringsprocessenvalda politiker, attom
skall för allmänhetens och kontroll och deninsynöppen attvara
ska baseras kompetenta analyser Rose-Ackerman 1992:34.

förhållandenUnder alla börjar värdet myndighetsansvarav
inför politiska huvudmän tveksamt, välsig insernäratt te attman

politiska krafter både kongressen och presidentenkan utsättanya
påtryckningar för minska den sociala regleringen. Underför att

sådana omständigheter kan kontinuitet med tidigare politiskaen
beslut bara bevaras hävdar DealsNewatt nytt trogenom man

den reglerande statsmaktens oberoende. Medan anhängarna av
Deal emellertid betraktade domstolarna med skepsis, deNew ser
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för fjärdeförespråkarna fristående statsmakt domstolarnasnya en
effektiva förgranskning den reglerarnasgarantinmestsom ansvar

allmänheten.gentemot

Procedurlegitimitet

statsmaktensamerikanska debatten den reglerandeDen om
frågan:legitimitet avslöjar skilda dimensioner procedur-två en

dimension föroch innehållslig dimension liknande distink-en en
för Weiler ochtion inom EG-institutionerna, 1992ramen se

myndigheterkapitel Procedurlegitimitet innebär bl.a.ovan.5 att
skapas stiftade myndighetensdemokratiskt lagargenom som anger

befogenheter regulatorsrättsliga och mål; ämbetsmänatt utses
förfarandet följervalda politiker; vid beslut regleringattav om

formella oftabestämmelser, vilka kräver allmänhetens medverkan;
förmyndighetsbeslut ska och rättsligmotiveras Öppnaatt vara

granskning.
andrainnehållsliga legitimiteten, sidan, gäller sådanaDen å

särdrag regleringsprocessen policy-konsekvens, ämbets-i som
och problemlösningsförmåga, derasexpertkunskapmännens

förmåga skydda framför allt,och,intressen gränsernaatt attsvaga
vilka skall arbeta tydliga. innehållsligaämbetsmänneninom Denär

legitimitetens dimension diskuteras följanderättsliga i avsnitt. Här
skall granska procedurdimensionen, med fokus kraven

och redovisningsskyldighet allmänheten, eftersominsyn gentemot
det det område där de europeiska regleringsorganens demo-är

förkratiska underskott, såväl nationell nivå EG, är mestsom
tydliga.

enklaste och effektiva Öka öppenheten ochDet sättetmest att
kräva ämbetsmännen the regulators redovisarär attansvaret att

skälen till antalbeslut. skulle utlösa andrasina i sinDet etttur
mekanismer för kontroll myndighetsbeslut, rättsligt.ex.av som

allmänhetens medverkan och debatt, myndighetsprövning, annan
förgranskning, policyanalyser rättfärdiga regle-prioriteringar iatt

redovisa skäl med Shapiros ordringen Att är, 1992:183osv.
öka det demokratiska inflytandet förvaltningen"ett sätt överatt
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maktutövningen administra-göra Denattgenom transparent.mer
redovisar skäl kommersina troligen fattatör rimligaresom att

beslut vad han eller hon skulle ochän förgöra, ärannars utsattmer
allmänhetens vakande Öga." Den nämnda Administrativeovan
Procedures Act utmärkt exempel den potentialär liggerett som

kraveti motivering. APA grundläggandetvå modeller föranger
förfaranden regleringsfrågor:i "rättegångsmodellenÅ dvs. närmast
domstolsförhandlingar före formellt beslut, och remissmodellen"
för informella regelbeslut. det falletI sker ingen rättegångs-senare
liknande förhandling och beslutet protokollförs eftersominte, en
myndighet behöverinte basera beslutsina enbart de skrivna
synpunkter kommit in, får hänsyn också tillsom utan ta annan
information den relevant.som anser

Informella regler emellertid,måste åtföljasnämnts,som av en
kortfattad allmän förklaring grunderna för besluten och derasav
syfte. fårDe inte godtyckliga eller egenmäktiga eller utgöravara
maktmissbruk. Med utgångspunkt sådanai allmänt hållna och
synbarligen menlösa krav, har federala domare lyckats formulera

förprinciper förbättra insynen och rationaliteten infor-inya att
mell regelbildning. harDe exempelvis krävt både avgörandeatt
faktauppgifter regeln bygger och denpå, metod använtssom som
vid övervägandena fram till den föreslagna regeln, skall redovisas
för synpunkter regleringsförslag läggs fram. myndighetsnär En
redovisning de fört kring grunderna för ochav resonemang man
syftet med regeln de olikamåste myndighetensi tän-ange stegen
kande och de fakta baserat sig Viktigapå. synpunkterman som
kommer underin remissperioden besvarasmåste regeln slut-när
ligen promulgeras Pedersen dag informell1975. I regleringmåste
därför åtföljas protokoll och utredningar mycketärav som mer
detaljerade och genomarbetade ursprungligen förän avsågman
formella beslut. utsträckning harI dessa strikta procedurkravstor

vidareutvecklinguppnåtts kravAPA:s motiveringgenom av
Shapiro 1992:185.

Betydelsen detta krav har inte undgått Romfördragetsav upp-
hovsmän. Enligt artikel fördraget,i skall190 ministerrådets och
kommissionens regler, direktiv och beslut bakomliggandeange
skäl". Vidare artikel Parisfördaget,i vilketsäger 15 genom
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Europeiska Kol- och Stålunionen skapades, höga"Denatt myn-
dighetens tidigare benämning kommissionen beslut, rekom-av
mendationer och skälenyttranden skall de bygger medanpå,ange
artikel fördrag Europeiska gemenskapernai5 säger attsamma
skall offentliggöra för åtgärder".motiven sina intressantDet är

det de flesta medlemsstater saknas generellt kraviatt attse,
Gemenskapernas bestämmelser härvidlag ochmotivering. ärvar,

till del fortfarande, bara annorlunda ocksåviss inte utan mer
avancerade nationella lagar Hartley 1988.än

Beas-målet införde EG-domstolen distinktionI 1968, en som
påminde mellan kraven strikt redovisningAPA:s,om av

för formella beslut och de begränsade förkravenmotiven mer
regelgivning. det gäller lagstiftning med allmän tillämpningNär
reglering räcker det, enligt domstolen, de allmännaatt ange
omständigheter lett till införs och mållagen de allmännaattsom

den.med beror "det orimligtuppnå Detta äratt attman avser
kräva redovisning skall de olika omständigheternaatt att en ange -

ofta och komplicerade förotaliga ligger till grundärsom som-
regleringen, eller eller mindre fullständig bedömningatt en mer av
fakta ska afortiori HauptzollamtMål Beus. 5/67,göras vs.

ÅMünchen andra sedan ochkan bör1968 ECR 83:95. ut-mer
förlig det enskilda åtgärder beslutmotivering signär rörges, om
där alla relevanta omständigheter kända.är

fråga fortfarande omstridd bland forskare iEn är rätts-som
vetenskap EG-domstolen kommer använda sig Rom-är attom av
fördragets artikel Världens centrala förinstrumentett190 attav-

förrättsligt hävda byråkratisk Shapirotransparens 1992:220 -
formella krav, materiell domstolsprövningutöveratt mot av

beslutsfattande regleringsfrågor Enligt Shapiroi inom EU. utgör
den modell domstolen måli Germany24/62använt vs.som nr

för kravetuttryckaCommission 1963 ECR 63, att trans-
från procedurargument till rättsligt grundade"en övergångparens,

har slående likheter med den amerikanska över-argument som
från procedurenlig till lagenlig rättssäkerhet det berömdaigången

Rate-målet ShapiroMinnesota 1992:201.
råder föga fördeldetta, det tvivel medOavsett EUattom

skulle kunna långa erfarenhet regleringsför-utnyttja USA:s av
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omdömesförmåga. Införandetfaranden för kontroll byråkratiskav
lag administrativa procedurer slags europeiskt APAettav en om

tillfälleskulle gemenskaperna unikt till beslut vilka slagsettge om
beslutsfattandet, vilkenregler bäst skulle rationalisera isom om-

fattning och vilket skulle tillgång tillintressegruppersätt ges
och föraregleringsprocessen möjligheterna dialog medatt en

hurkommissionen, och rättslig skulle kunna under-prövningom
lättas. växande floran kommittéer, arbetsgrupper ochDen av
myndigheter hur akut behovet regler vilkavisar är av som anger

fattas.procedurer ska iakttas regleringsbeslut skall Detnärsom
snabbt ökande antalet sådana enligt Vissanära ett tusen,organ
uppskattningar, faktum verksamhetsområdendet deras över-att
lappar varandra och mellan de reglermotsättningarna styrsom
deras verksamhet Dehousseskapar reell brist ettransparensen
al. försådan där det medborgarnasituation,1992:30. svårtI ären

förvilken myndighet det harinom EU avgöra äratt som ansvar
beslut försvinnandegäller dem, blir regleringarnas legitimitetsom
liten.

finnstidigare kapitel det behovvisat,Som större transparensav
och beslutsfattandet regleringar också de enskildai iansvar om
medlemsstaterna. förefallerregleringslegitimitetenOm ettvara

akut problem reglerings-beror det ocksåEuropanivå attmer
funktionen, jämfört med funktioner, vik-andraregerings ären

här nationell skulle därförtigare europeisknivå. inteEn APAän
bara bidra till legitimera policyskapandeEU:satt system utan
också användbar modell för alla medlemsstater.EU:svara en

Substantiell legitimitet

har tillit till kvaliteter expertkunskap,redanSom nämnts, som
och oberoende alltid viktigaretrovärdighet, rättvisa änansetts

syften.till politiskt bara för reellatilltron vissa Denansvar men-
hos icke-majoritetsinstitutioner helt hurlegitimiteten avgörs av

syften formuleras. ochkonkret dessa beror grund botteniDet
förresultatansvar kan målinte organisationsutmätas när äratt en

för hävdar den välbekantaeller Vida. detta avsnitt jagI attvaga
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skillnaden mellan effektivitet och omfördelning kapitelse 2 ger
god begreppsgrund för beslut ifall delegering policy-en om av

skapande befogenheter till oberoende regleringsmyndigheten
åtminstone har facie legitimitet.prima

svenskeDen 1800-talsekonomen WicksellKnut 1967 1896
troligen den förste forskaren betonade betydelsenvar som av

denna skillnad och behovet hantera policy för effektivitetattav
och omfördelning i kollektiva beslutsprocesser. Iseparata, en
demokrati kan offentliga beslut omfördelning inkomst ochom av
kapital endast fattas majoritetsbeslut, eftersom alla frågorgenom

oundvikligen innebär konflikt skulle beslutröstassom nären ner
enhälliga.måste Omfördelning nollsummespel eftersomärvara ett

den samhällsgruppens vinst förlust. Effektivitets-ärena en annans
frågor, andra sidan, kanå betraktas plussummespel, därettsom
alla kan vinna hittar lösning. Sådana frågor kan därförrättom man
i princip enhälliga beslut. enhällighetavgöras Kravgenom

resultatet kollektiva val blir effektiva i Paretosgaranterar att av
eftersommening, alla skulle drabbas skulle kunnanegativtsom

lägga in veto.
Enhällighet naturligtvis omöjlig i statsbild-är närmast storen

detning, finns alternativ lika bra. Bland demär nästanmen som
finns flera mekanismer för icke-majoritet strategiert.ex.som som
främjar förhandlingar mellan eliter bestående relativt välorgani-av
serade supermajoriteter och delegering problemlösandegrupper, av
uppgifter till oberoende Lijphart 1984. Detta sistaexpertorgan
alternativ särskilt föreliggandeintresse i sammanhang.är av

huvudsakligaDen uppgift delegeras till friståendesom myn-
digheter gäller korrigeringar marknadens skevheter för ökaav att
den totala välfärden. viktigtDet använderär att notera att om man

effektivitetsig den standard vilken regleringsmyndig-av som mot
heter skall utvärderas, innebär det bl.a. regleringsinstrumentatt

skallinte användas för omfördelning. Regleringspolitik, liksom all
offentlig politik, har omfördelningskonsekvenser, för ämbets-men

the regulator ska sådana konsekvenser be-utgöramannen en
gränsning mål för verksamheten.än Baraett sättersnarare om man
effektiviteten, dvs. maximering den totala välfärden, förstaiav

och utkrävs efter resultat, kan ämbetsmännensrummet om ansvar
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beslutskäl kanrättsligt.oberoende legitimeras Avpolitiska samma
frånomfördelningbetydandeinnebär sam-enresurseravsom

oberoendefattas med legitimitettill intehällsgrupp avannan,en
administratörerpolitiker ellervaldabara ärsomexperter, utan av

befattningshavarefolkvaldainfördirekt ansvariga .
dessa normativariktasoftakritik ärEn attargumentmotsom

"värde-och"värdeskapandeelleromfördelningeffektivitet och -
användsterminologianvända den suggestivaförkrävande somatt

praktiken inteioch Sebenius 1986förhandlingsforskare Laxav -
distinktionanalytiskaWicksellsskullesärskiljas.kan såOm vore,

frågorna kandebetydelse. tvåpolitiskbegränsad Menhafaktiskt
specificera medlyckatsekonomervillkorunderåtskiljas som

och RobertsMilgrom 35-9.1992;tillräcklig precision
förmögenhetseffekterformuleras ingakanHuvudvillkoret som:

betraktarbeslutsfattareallavilket innebäreffects,wealthno att
ellermedlikvärdigtfullständigtresultattänkbartvarje attsom

tillräckligahareller honhanochbelopp ibetala attut ett pengar,
förmögenhetsminskningarallaabsorberaför kunnaattresurser

önskvärdamindrefrån detväxlingförbetalaförkrävs att ensom
önskvärda alternativet.till det mer

värde-förmögenhetseffekter, kanfinnsdet inte någraNär
claimingvalue"värdekrävandeochskapande value creation

Wicksellåtskiljbaraoch såolikabehandlas somprocesser,som
resurstilldel-beslutpåverkasord, inteMed andraförordade. om

förmögenheter,åtgärderinstitutionellaellerning parternasavom
heltresultatetförhandlingsstyrka;ellertillgångar avgörs av

kostnader skallochintäkterhurbesluteteffektiviteten. Bara om
eller makt.påverkasfördelas parternas resurserav

för-villkoret "ingadärtänka situationerlätt sigDet är omatt
valdetdvs. däruppfyllas,kanmögenhetseffekter" inte som

förmögenhet. T.ex.beslutsfattarensberoendefaktiskt görs är enav
vidtaförhar kanske inteeller nationfattig attresurserperson

skulle välja.eller Närrikareåtgärder statpersonsom ensamma
länders regeringar,eller rikaorganisationerbeslutsfattarna är stora

finnasförmögenhetseffekter skaantagandet ingaär attom
mellanskiljadåMöjligheterna ökarrimligare.emellertid att

europeiska integrationensfördelningshänsyn.och Deneffektivitet
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historia visar sådan åtskillnad både möjlig och användbar.äratt en
slående känneteckenEtt i integrationsprocessen alla viktigareär att

förstrategier ökad effektivitet från tillkomsten denav gemen--
marknaden till den ekonomiska och unionenmonetärasamma -åtföljdes åtskilda omfördelningsåtgärder till förmån för deav

fattigare medlemsstaterna. handladeDet Europeiska social-om
fonden, Europeiska investeringsbanken, fonden för regional ut-
veckling, strukturfonderna och slutligen fonden för koherens,om

Maastrichtfördraget uttryckligen kopplar till de justeringarsom
den kräver.unionen detta harPå detmonetära varitsättsom

möjligt anmärkningsvärtuppnå hög grad ekonomiskatt en av
integration, de rikare medlemsstaterna har särskilt intressesom av,
samtidigt förmånerna sprids fått alla medlems-sättsom ett som

delta.stater att
har betonat möjligheternaJag skilja mellan åtgärder föratt

effektivitet och omfördelning därför sådan åtskillnad äratt en av-
görande för Änregleringspolitikens rättsliga legitimitet. gång:en
Delegeringen till oberoende institutioner viktiga befogenheterav
för politiskt beslutsfattande demokratiskt försvarbart endastär när
det gäller effektivitetsfrågor, där tilltron till ochexpertis ett pro-
blemlösningsinriktat beslutsfattande viktigare tilltron tillär än
direkt politiskt det gäller åtgärder förNär omfördelning,ansvar.
kan legitimitet endast majoritetsbeslut.garanteras genom

Samma tyder storskaliga politiska omfördel-argument att
ningsåtgärder europeisk nivå uteslutna, barainte grundär av

begränsade budgetEU:s kapitel ocksåse 4 grundutan av
sådana besluts demokratiska legitimitet. förblir,EUomsorgen om

jämfört med socialpolitiken dei enskilda medlemsstaterna, en
välfärdens eftersläntrare samtidigt fortsätterunionensom att
spela huvudroll utvecklingeni sociala regleringar. Dennaen av
skenbara paradox diskuteras följandei avsnitt.

Effektivitet, omfördelning och demokratiunderskottet

Tanken med europeisk välfärdsstat, något uppstårsätten som
transnationell nationella välfärdssystem, harsom en syntes av
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diskuterats upprepade undergånger Förespråkarna förår.senare
den allmänheti motiverade historiska jämförelser,är iav men
synnerhet sociala förmåners framtid i integreradav omsorg om en
Europamarknad; rädsla för konkurrensen mellan olika natio-attav
nella välfärdsmodeller allti utsträckning integreradstörreen
marknad skulle kunna leda till regelshopping, social dumping
och avreglering.

Jämförelsen med socialpolitikens integrativa roll förgörs ut-
veckling nationalstaten i 1800-talets HistorisktEuropa. harav sett
socialpolitiken viktigtgivit bidrag till nationalstaters framväxtett

den överbryggat mellan och samhälle. Natio-attgenom gapet stat
försäkringar,nella socialförsäkringar, utbildning, hälsa och väl-

färdstjänster bostadsprogram och i utsträckningärsamt storvar,
fortfarande, mäktiga symboler för nationell solidaritet. hävdasDet

den övernationella välfärdsstaten borde lika starkatt utgöra en
demonstration Europatäckande solidaritet.av

realistiska de förhoppningarnaHur det bliBör europeiskär en
välfärdsstat eller åtminstone sammanhängande övernationellen
socialpolitik aktuellaDen utvecklingen framsteginga denigör
riktningen. avsaknadenFrågan framsteg bara berorär om av
budgetbegränsningar eller också, djupareantyttssom ovan,
liggande legitimitetsproblem.

Till börja med, bör komma ihåg det råderatt man att om-
fattande tvetydighet kring innebörden europeisk social-av en
politik redan Romfördraget.i Avsnittet socialpolitik Kapitelom -fördragetsIII i tredje del innehåller uppräkning antalen ettav-
sociala områden sysselsättning, arbetsmarknadslagstiftning,
arbetsvillkor, yrkesutbildning, socialförsäkringar, hälsovård och
arbetarskydd, kollektiva förhandlingar och föreningsrätt där
medlemsstaterna bör ha samarbete Artikelnära EEC.118, Iett
följande artikel medlemsstaterna ochgaranterauppmanas att
därefter upprätthålla tillämpning principen ochmänattav om
kvinnor skall ha lika lön för lika arbete". kapitelI IIIsamma
etablerades också Europeiska socialfonden syfte förbättrai att
sysselsättningsmöjligheterna och underlätta arbetskraftens geogra-
fiska och yrkesmässiga rörlighet.
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socialpolitiska bestämmelse kan den vik-Den sägassom vara
Romfördraget socialförsäkringsbestämmelserna förtigaste i

migrantarbetare återfinns kapitlet socialpolitik detinte i iutanom
och kapitals fria rörlighet. målentjänsters Ettom personers, av

med den jordbrukspolitiken, enligt artikel 39b igemensamma
fördraget, slutligen, levnadsstandard förrättvisattär garantera

befolkningen,den jordbrukande särskilt öka inkomster-attgenom
för jordbruk.sigägnarna personer som

författarna fördraget innebar socialpolitik alltså barainteFör av
socialförsäkringar och fördelning inkomster mellan individer,av

för löntagargrupper, också interregionalåtminstone vissa utan
omfördelning, delar industri- och arbetsmarknadspolitikenav

arbetskraftensyrkesutbildning, åtgärder för förbättra rörlig-att
het och social reglering första hand arbetarskydd och lika be-i
handling och kvinnor. Uppräkningen vad liggermänav somav

socialpolitiken enligt artikel och den begränsade rollinom 118,
kommissionen tilldelas enligt kapitel det social-visarIII, attsom

politiska området, med det undantag angivitssom ovan, ursprung-
ligen ligga utanför gemenskapernas korn-ansågs institutioners

petens.
verksamhet det socialpolitiska områdetKommissionens inom

föroch social reglering själva verket mycket liten mellani 1958var
och slutet 1970-talet, med miljöpolitiken anmärknings-ettav som

framgått finnsundantag. kapitel begreppen "miljöiSomvärt
och "miljöskyddå, Romfördragetmed bristeninte i trotsens men

klar rättslig grund, har förmiljöpolitik starkvuxit sigEUen
sedan Europeiska enhetsakten Single Act, SEA1967. European

rad befogenheter det sociala området.unionen Deger en nya
huvudsakliga utvecklingslinjerna för arbetet detta område börjar
bli tydliga: de handlar regional utveckling Kapitelnytt V,om
Ekonomisk och Social koherens och sociala regleringar artiklarna

och och det kapitlet Miljö. Enligt artikelVII,100a 118a 118anya
arbetarskydd, kan direktiv tidigare krävde enhällighet iom som

ministerrådet, kvalificeradrådet ochmajoritetantasnu av genom
det förbevisas de nödvändiga den inremåste ärutan att att att

marknaden skall fullständig. framstegbli tecken deSom som
bara det gäller sociala regleringar, bör ocksånågra år nåtts när

94



GIANDOMENICO MAJONE

artikel Europeiskai enhetsakten,110a3nämna säger attsom
kommissionen frånbör hög skyddsnivå frågor rörandeutgå ien
hälsa och säkerhet liksom miljö- och konsumentskydd.

Slutligen innehåller Maastrichtfördraget styckeett nytt om
konsumentskydd. införs kvalificerad förDär majoritetsomröstning

flestade miljöskyddsåtgärder. lägger till och med tillMan
transportsäkerhet bland gemenskapernas regleringsuppgifter. Men
avtalet flestade områdena föringet traditionell social-säger om
politik. Utvecklingen EU-politikenVisar det sociala områdetatt

fram längs helt andra linjer de följs medlems-växer än som av
Nationella historiska traditioner har upphov tillgivitstaterna. ett

finmaskigt välfärdsinstitutioner omfattar de flestanät av som
medborgare från till medan Europeiskavaggan graven, gemen-
skaperna förblir, och troligen kommer fortsätta "enatt att vara
välfärdens eftersläntrare". det gäller sociala regleringar har,När

framstegenkapiteli emellertid anmärknings-varit såsettsom
värda nyligen införda direktivvissa till och med längre igåratt
skyddsnivåer de avancerade nationellaän mest systemen.

kan invända den imponerande ökningenHär attman av
anslagen för omfördelningregional under år visar attsenare en
europeisk socialpolitik helt saknas.inte emellertidDet inteär

omfördelningregional skall betraktasgivet, social-att ettsom
politiskt extraförmån" förinstrument än attsnarare som en
stimulera medlemsstaterna med effektivitetshöjandevissaatt
åtgärder. Problemet förstamed den tolkningen finnsdetär att en
viktig distinktion mellan minska skillnaderna mellan individeratt
socialpolitikens främsta uppgift och minska olikheter mellan

Eftersom de flestaregioner. innehåller blandningregioner en av
och fattigarika människor, kan syftar till omför-ett program som

delning till där genomsnittinkomsten låg,region ärav resurser en
kanske bara leda till skattesatsen sänks. främstDeatt som gynnas

blir då de rika fattigai ochregioner Musgraveprogrammetav
Problemet med försöka förbättra individersMusgrave 1976. att

inkomster omfördelning regional särskiltnivå isvåraärgenom
federala eller kvasifederala ochTill medMajone i1993.system

där den federala betalar fjärdedelarUSA, regeringen kost-tre av
för välfärdsinsatser,naderna framhärdar delstaterna i att ange
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det, nivå-följdbidragsnivåer.och Som ärbehovsstandard aven
ochtillvälfärdssystemdelstaternasolikadeskillnaderna i stora;

levnadskostnaderellerlönenivåerskillnaderna imed större än
Även deniregeringarnai Europaoch 1990. ärRomPeterson

individua-tillmotståndaremed iSpaniendelen,södra spetsen,
EU-medel.transfereringarliserade av

industrialiseringenssedandemokratihar varjeAvslutningsvis
ekonomiskmellankompromisseninför "denställtsgryning stora

nationalprodukten. Dagensfördelningoch rättvisareeffektivitet av
nationelladenhurstriderfornaresultatetsocialpolitik är omav

Värderingarmycket svårafördelas.skall Deproduktionen av-som
och rättvisaeffektivitetmellanbalansenlämpligaden somgör

homo-relativtinomlegitimeraskan barauttrycker,socialpolitiken
godtag-allmäntbesluthursamhällen. svårtDet är att omsegena

fattaskunnaskulleinkomsteromfördelningförbara nivåer av
utvecklings-ekonomiskasamfund nationercentralt i varsett av

olikafortfarande såtraditionerrättsligaoch ärpolitiskaochnivåer
begränsad roll. Enspelakanbaramajoritetsprinciperdäroch en

därförskulleinkomsternaomfördelningförroll iaktiv EU avmer
skulleunderskott, mångademokratiskaminska unionensinte som

det.förvärraställetivilja utantro,

medoberoendeförenaSlutsats: ansvaratt

spelanödvändighetmedkommerIcke-majoritetsinstitutioner att
Ökningen regleringsmyn-antaletroll iviktigare Europa.allt aven

dennateckenklartoch inationell EUnivådigheter är ett
ochrättsliga prövningarökningentalandelikatrend, är avmen

beslutsprocessen.politiskaroll denviktigare ialltdomstolarnas
därför allmän-rollpolicyskapandeDomstolarna sin växa, attser

likavälförankranderättsligtfördembetraktarheten garantersom
möjlig-väljarnasideal,demokratiskaprocedurmässiga närförsom
före-regeringsområdentraditionellainomutkrävahet att ansvar
harVolcansek På1992. sätttillbakagångfaller sammavara
denunderlättatsmyndigheteroberoendeantalettillväxten avav

för koncentre-regeringsmaktenuppfattningenspridda ärVitt att
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rad, offentlig politik saknar trovärdighet och resultatansvaratt att
tillräckligtinte utvecklat den offentligainom sektorn.är

efterland land har väljarnaI uttryckt sitt motstånd mot en
okontrollerad tillväxt välfärdsstaten och därmed ifrågasattav
legimiteten hos demokratimodell förvandlat politik tillen som ett
nollsummespel mellan omfördelningskoalitioner. Det majori-som

väljarna verkar vilja emellertid inte allmännaärteten av se, statens
definition dess funktion ochreträtt arbetssättutan snarare en ny av

och vikt effektivitetvidstörre ochstörretransparens mer ansvar,-
tydligare åtskillnad mellan policies och politik. grundPåen attav

de vid sidanstår partipolitik, har expertkunskap och för-ärav
pliktigade till problemlösande beslutsfattande, kan oberoendeett
regleringsmyndigheter och andra specialorgan förefalla bättre
rustade tillgodose väljarnas krav vad myndigheteränatt ärnya som
lyder direkt under regering.en

Reglerarna kan, till skillnad från domarkåren, emellertid inte
stödja fastsig grundad legitimitet. Regleringsorgan tenderaren

betraktas konstitutionella anomalier länderi där delegeringatt som
statsmakt till fristående institutioner allvarligt hotav ettses som

demokratin, parlamentets överhöghet och den heliga principmot
offentlig politik bara ska förassägersom att ärav personer som

direkt införansvariga väljarna. traditionellaDessa principer an-
vänds för rättfärdiga ministerinblandning myndighetersi be-att
slutsfattande och för behålla betydande regleringsmakt hosatt
regeringsmyndigheter.

dessa försökMot etablera politisk kontroll medelatt genom
strider myndigheternas existensberättigande, måstesom mot
hävda de centrala för denna bok: Reglerings-nytt ett temanaav

legitimitetens grundproblem i dagiEuropa inte det finns förär att
mycket oberoende, i stället det ständigt närvarande hotetutan om
politiskt motiverade ingripanden. oberoende bordeStörre åtföljas

större ansvar.av
detta sammanhang börI erinra erfarenheternasig frånman

förstatligade industrier. nämndes kapitelSom leddei ministeri-
detaljerade ingripanden dei statliga företagsledarnas besluts-ernas

fattande Vanligen informella och till och med hemliga vägar
till blev försumbart. kunde hållasnärmast Vematt ansvaret an-
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det oklart försvarig, besluten låg hos före-ansvaretom var om
tagsledarna eller hos och de och luddigaregeringen, mångaom

förstatligandetmålen med gjorde det omöjligt klaraatt ange
förkriterier utvärdering dag maktbefogenheterdeiFaran är att

har myndigheterregeringar kan missbrukas såöver attsom
ämbetsmännen the regulators för påtryckningarutsätts av

slag de drabbade förstatligade företags ledaresamma som som
Prosser 1989.

fråganverkliga därför hur myndigheters oberoende ochDen är
inför allmänheten kan till värden kompletterargörasansvar som

och förstärker varandra stället föri varandrasatt motsatser.vara
och sekelgammal erfarenhet amerikanska regle-Våra argument, av

ringsförhålladen, tyder oberoende förenasoch kanatt ansvar
kombination kontrollmekanismer ängenom en av snarare genom

fråntillsyn utövad fast plats det politiska spektrumet.någon i
Klara och avgränsade stadgeenliga förmål tydliga föratt ge normer
verksamheten, krav beslut ochmotivering transparensav som
underlättar rättslig och allmänhetens medverkan/prövning insyn;
rättsliga procedurregler mellan reglerings-rättvisagaranterarsom
beslutens oundvikliga och förlorare professionalismvinnare och

påverkan och minska förriskerna godtyckligtståatt emot yttre
bruk myndigheters maktutövning. flerkontroll-sådantNär ettav

fungerar väl det, Terry påpekat, ingenMoe 1987ärsystem som
kontrollerar myndighet, myndigheten ändå underärsom en men

kontroll. har problemen med regleringslegitimitet till delDå stor
lösts.
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Välfärdsstaten, den
ekonomiska
integrationen och
demokratin

Fritz W. Scharpf

Artikeln granskarABSTRACT de europeiska välfärdsstaternas
svårigheter under den europeiska ekonomiska integrationen. Av
erfarenheterna från territoriella områden ekonomiskti integrerade
federala döma, tycks slutsats ekonomiskstater att en attvara
konkurrens förhindrar välfärdsstaters regleringar lägger olikasom

bördor kapitalinkomster och rörliga företag, ochstora att
effektiv Välfärdspolitik beroende centralregeringarnas makt.är av

skulle därförDet tyda socialpolitiken behöverpå europeiseras.att
På europeisk nivå hindras välfärdsstaternas politik bara detinte av
europeiska demokratiunderskottet också djupt rotadeutan av
konflikter mellan medlemsstaternas ekonomiska intressen och av
välfärdsstaternas skildavitt strukturella kännetecknen. Artikeln
granskar också vad denna konstellation betyder för den demokra-
tiska legitimiteten. det avslutande fokuserasI avsnittet de natio-
nella socialpolitiska valmöjligheter fortfarande kan finnas ochsom
europeiska strategier kan tänkas minska den ekonomiskasom
konkurrensen mellan välfärdsstaterna.

europeiska välfärdsstaternasDe nuvarande svårigheter oftasägs
bero ekonomisk "globalisering, dvs. den världsomfattande
integreringen kapital-, och tjänstemarknaderna, harav varu- som
upphävt den nationella kontrollen gränsöverskridande eko-över
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nomiska transaktioner och därför nationella produ-utsättersom
för världsomfattande konkurrens. emellertidSanningen ärcenter

globalisering ordetsi egentliga fullt genomförd baramening äratt
för spekulativa kapitaltransaktioner. visserligen denDet är sant att
internationella konkurrensen har intensifierats alla andraäven
ekonomiska Verksamhetsområden och företagen har mycketatt
bredare möjligheter flytta tillverkning mellan ländernasin iatt
världen. underinte och liberalaMen GATT:s WlTOzs regler,ens
har heltregeringarna möjligheterna till gränskontrollsigavsagt
och världshandelns frihet kringgärdas fortfarande antalett stortav
tullar, kvoter, "frivilliga restriktioner och andra slag.murar av

Allt detta annorlunda där nationellainom EU, regeringarär
delegerat kontrollen de handelsförbindelserna tillöver externa

och faktisktunionen avhänt gränskontrollen ekonomiskasig över
transaktioner deninom inre europeiska marknaden. Företagen är
därför garanterade deras tillträde till hemmamarknaden inteatt
riskeras flyttar tillverkning mellan länder inom Europa.när man

oundvikliga trycket de välfärdsstaternaDet europeiska kommer
därför från regleringskonkurrensen" och deninom unionen
frustration demokratiska känner harregeringar i sittEuropasom

främst faktumdet utbudeti tänkbara policyvalattursprung av
kringskurits nationell samtidigtnivå, policyskapandetsom
europeisk fortfarande saknar demokratisknivå legitimitet. Jag
börjar med granska denna fråga.sistaatt

DET EUROPEISKA DEMOKRATIUNDERSKOTTET

Allmänhetens det demokratiska underskottet i EUöver är ettoro
fenomen. började uppmärksammasDet samband medinytt mot-

sättningarna ledde till folkomröstningarna Maastricht-som om
avtalet Danmark och Frankrike, och upphöjdesi till grund-rang av
läggande konstitutionell fråga den federalatyska grundlags-genom
domstolens Maastrichtbeslut. frågan betraktas utifrån demo-Om
kratisk teorisynpunkt debatten emellertid bristfällig eftersomär
den handlar det demokratiska underskottet Europeiskainomom

förstället det demokratiskaunionen, i underskottet i Europa.om
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fortsätter blomstrademokratinandra 0rd,medMan attattantar,
bara denförsvinnaunderskottet skulleochnationell nivå att om

utvidg-fortsattkunde försvarasnationella suveräniteten mot en
dettaöverhöghet. Enligteuropeisk min meningning är synsättav

föreställningofullständigeftersom det byggerfelaktigt, omen
demokrativad är.

självbestämmande.till kollektivtDemokrati syftar Den måste
relaterartvådimensionellt begrepp,uppfattassåledes ett somsom

UlflödeochInflödepolitiska inputs outputs.till det systemets
direktpolicybeslutsjälvbestämmandetinsatssidan kräverPå att

preferenser ochautentiskafrån medborgarnasindirekt härröreller
medborga-infördärför hållas sinaansvarigaregeringarna måsteatt

emellertid effektivsjälvbestämmandetinnebärresultatsidanPåre.
skulle bliDemokratineffective fate control.kontroll ödetöver en

kunde ökapolicybeslut interitualmeningslös regeringarnasom
faroroch undvikagäller måleffektiviteten det uppnånär att som

ochInflödesautenticitetbryrkollektivmedborgarna sig om.som
demokratisktdärför lika viktiga delarresultateffektivitet är av

självbestämmande.
uteslutandebristfällig eftersom denpågående debattenDen är
dessainfZöde-strukturer ochsvagheternahandlar i EU:s ärom
dessdirektvalt, in-Europaparlamentetuppenbara är mennog.

Ännulagstiftning mycket begränsat.europeiskflytande äröver
lagstiftande makt utökadesparlamentetsviktigare är, ävenatt om

för-strukturellaeftersom detill hjälp,skulle det inteså storvara
saknas.ocksådemokratiskför autentiskutsättningarna processen

politiskaeuropeiska partier, ingafinns länge ingasåDet ännu
för politisk kommuni-och mediapolitiska ledareeuropeiska inga

harföljd detta intetäcker helakation Europa. Som avensom
offentliga motsättningarförheller hela Europanågra gemensamma

heller haroch alternativ.politiska frågoroch debatter Inteom
kunnaskulleeuropeisk konkurrens regeringsposternågon somom

demokratisktgarantera ansvar.
förtillräckligtskulle redanoch i sigAllt detta är attsant vara
anspråkkanmajoritetsbeslut europeisk nivåingapåstå göraatt

majoritetsbe-legitimademokratiskt sättatt somsammavara
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slut nationellti parlament den aktuella debatten försMenett
också djupare därnivå "gemenskapsargument" ibland glideren

etnisk nationalism.i svårighetDet analytiskagåröver utan att
grunder Visa allmänhetmajoritetsstyre välfärdseffek-i inte äratt
tivt, individuella väljare rationellt för maximeraom antas attagera
sitt Scharpfegenintresse kap. och1997: 8. För7 att vara norma-

godtagbartivt välfärdsteoretiskai majoritetsprin-måstetermer
därförcipen från förutsättningenutgå väljarna åtminstoneatt

delvis uppfattning det bästa";styrs av en om gemensamma en
uppfattning naturligtvis beror avgränsningsom en som anger

skall och skall omfattasinte respektive "gemen-vem som av- -
skap.

kanDenna avgränsning inte godtyckligt eller igöras rent
teknokratiska exempel Joseph WeilerFörtermer. att ta ett som

Danmark1995, 1996 Om slogsnågotanvänt: sätt samman
med Tyskland, skulle det knappast danskarna deövertyga attom
borde majoritetsbeslut deni demo-störreacceptera staten som
kratiskt legitima Med andra ord, förmågamajoritetsstyretsär att
skapa legitimitet beroendei densig känsla gemenskapav av

historia,gemensam öde eller identitetgemensamt gemensam
finns dessförinnan, och kan skapasinte enkeltsom som ettgenom

dekret. denna punkt kommerPå emellertid för-argument som
nekar det finns europeiskt demos folk farligt näraatt ett att
hävda etnisk och språklig homogenitet bör betraktas nöd-att som
vändig förutsättning för demokratisk legitimitet, och antyder
fatalistiskt det europeiska demokratiunderskottet aldrig gåratt att
avskaffa.

l visserlingenDet de flesta beslut fattas i nationella parla-är sant att som
utformats efter förhandlingar mellan regeringsorgan och berörda in-ment

parlamentariskaDen ändåmajoriteten beredskaps-utgörtressenter. en
styrka kan inskrida för hindra enskilda får förintressenattsom att stort
inflytande politiskt särskilt viktiga frågor.över
2 Samma skulle hindra europeiska folkomröstningar före-argument som
slagits tänkbara botemedel det demokratiska underskottet Zürnsom mot

Grande1966; 1996.
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Ovanföruppfattningen. denden primäradelar inteJag grupp-
ofta mycket hetero-socialtkollektiva identiteterskapasnivån av

SchweitzFosterlandskärleken eller intei USA ärgena grupper.
den etnisktpolitisk igrund för integration än är mersvagare som

exempel det allmännahomogena nationsstater. Ett är mot-annat
delstaternasalla försök ändra territori-ståndet Tysklandi attmot

desedan, skapadesför bara femtiode,ella årgränser trots att av
hänsyn till historiskahelstallierades militärledningar någrautan

slogsde områdenidentiteter Påi sättsamma somsamman.som
bilda lag, kan politiskatillsammans kanspelarmänniskor som

ochmänniskor lever under regeringskapasidentiteter när samma
skäletdet unionenspolitiskadeltar Avi ärprocesser.samma

framtidaför denlångt ifrån oviktiginstitutionella struktur ut-
identitet.vecklingen en gemensamav

effektivablir emellertid i sittalla konstgjordaInte team sam-
svårigheternaTjeckoslovakien, liksom ioch delningenarbete av

institutionellt skapadeallaoch Belgien,Canada visar inteatt
finns detförhållandenihop. Under allaidentiteter hållerpolitiska

form,nuvarandeEuropeiskahävdar unionen i siningen attsom
redanperspektiv,medlemsstaternabetraktad medborgarnas iur

jämförbarpolitisk identitetgrad någotuppnått sätt ärsomen av
för sedan.bildades längenationalstatermed den råder i somsom

därför riktigt framhålla majoritetsprincipenheltDet är attatt en-
ochdemokratisk legitimitetkan Europa-inte ävenatt omgesam

parlament,nationelltlika maktparlamentet hade ettstor som
politiskakunna legitimeraskulle dess beslut inte program som
uppfattningar hos med-rotadeeller djuptstrider intressenmot

naturligtvisskullemedlemsstaterna.borgarna Detsammai några av
ministerrådet.grad för majoritetsbeslutgälla högre ii ännu

framhållertidserkänns teorierBegränsningen somav senare
källor till legiti-icke-møjoritetsgrundadepolicybeslutseuropeiska

demokratisktstället för1994b.Majonemitet I är1994a, ansvar,
aukto-generellt, tekniskamyndighet och,det lagens expertersmer
skalldettaspelar roll. Enligtdetritet synsättantas vara somsom

demokra-ofullgångenuppfattasEuropeiska unionen inte som en
"regleringsstattisk regeringsform utövarutan somsom en

harfristående regleringsorgande ibefogenheter liknande som
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författningsdomstolar ellerUSA, oberoende central-genom av
banker. Giandomenico den författareMajone, lämnat de mestsom
djupgående bidragen till denna modell, har emellertid påpekat att
den icke-demokratiska legitimitetens potentiella räckvidd har sina

förutsättninggivna samförståndEn normativt vissagränser. är orn
giltighet, eller det önskvärda i vissa resultat, och detnormers

också finnas professionellamåste standards professionelltett-
diskurssystem Majone med hjälp kan bedöma1989 vars man-
tolkning och tillämpning dessa och de tekniska instru-av normer

används för de målen.uppnå Majonement attsom gemensamma
detta förgäller europeiska regler produktsäkerhet,antar att om

miljönormer och konkurrensregler3 föroch den Europeiska
centralbankens roll framtidai valutaunion.en

detSom normativt övertygande, kanär ävenargument om man
diskutera den empiriska klassificeringen policyområden.vissaav

de ändamål aktuella härFör har bidragMajones emellertidärsom
viktigare innebörd och med de barai pekarinteännuen att att

det finns icke-demokratiska källor till legitimitet ocksåutan
policyområden skiljer fråga legitimeringsbehov.sig isom om

frågaDetta behöver diskuterasinte det gällerär närsenare en som
demokratiska författningar nationell nivå, är stormen som av
betydelse för och alla andra förEU institutioner transnationell
ledning.

ljuset det latinska volentiI har frivilligamåttot iniuriaav non
överenskommelser mellan berörda inneboende legitimitet.parter
Vad behöver legitimeras införandet ofrivilliga förlusterärsom av
och handla, eller fråntvång handla, strideravstå sättatt att som

intressen eller preferenser.normativa EuropeiskaDemot ens egna
gemenskaperna hade således inga behov politisk legitimi-större av

länge deras åtgärder och regelverk uppfattadesså itet som vara
allas och faktumintresse, det utformadunionenatt ettvar som
förhandlingssystem där beslut kunde fattasinte nationellamot

3 ocksåDet intressant den första allvarliga konflikt där legiti-är att attse
miteten i europeiska beslut direkt ifrågsatts i Tyskland, gällde tillämp-
ningen avtalets konkurrensregler, i synnerhet artikel punkt92,av
subventioner från den östtyska delstaten Sachsen till Volkswagen.
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ifrågagaranterade de beslutregeringars togsveto, att som om
dehandelsliberalisering och jordbruk stredinte någramot av

inflytande nationell Weilerhade politiskt nivåintressen som
1981.

försökte drivaförändrades gemenskaperna integratio-Detta när
för och därför medtullunion itumåsteutöver gränsen taennen

handelshinder, frågor rörande nationellproblem rörande andra dvs.
skilde från land tillhälsovård, säkerhet och miljöregler sigsom

syftet Europamarknadland. Eftersom med inteen gemensam
land hindradekunde länge intevarje importuppnås så som upp-

försökte gemenskaperna harmoniserafyllde landets regler,egna
Även länder intresseradedessa regler. alla störreav enom var

nationella regler skullemarknad, de dock somoense om vemsvar
kunde dessa konstella-bli Europastandard. spelteoretiskaI termer,

ofkönskampsproblemen" the battle thebeskrivastioner "som
lösa enligt reglerutomordentligt svåraSexes, är att somsom

al.enhällighetkräver Héritier 1996.et
för marknaden lanseradesdenNär programmet gemensamma

därför dödlägen rörande harmoniseringstod det klartår 1986, att
brytas. bröts också, mednationella produktnormer Demåsteav

Ä sidan kunde direktivhjälp tvådelad istrategi. antasnuav en ena
Å andrabeslut med kvalificeradministerrådet, majoritet.genom

rådsdirektiv bara grundläggandesidan skulle dessa principer,ange
definierasmedan tekniska standards skulledetaljerna i expert-av

kunde då säljasuppfyllde dessa standardsProdukterorgan. som
procedurmässigafritt hela gemenskapen. dessainom Det var ny-

möjliggjorde framgången medskapelser tillsammans pro-som
marknaden, slutetför den i 1992grammet som avgemensamma

flestahade utsträckning vida de observa-lyckats i överstegsomen
förväntningar.törers

kvalificeradmed gick till beslut med majori-ochI överatt man
demokratiunderskottetdock debatten det europeiskakomtet om

framträdande kanske berätti-plats.också inteDetatt en mer var
för den marknadenbara i sig.programmetgat gemensammaav

redan rättfärdigas grundvalkunde, vilket jagDen antytt, av
förnationella kampen kon-allmänna intressen imöttessom
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stellationer könskampsmodell, eller kunde legitimerasav som
de grunder utvecklats Giandomenico Majone.som av

rättfärdigande kunde emellertid,Detta vilket ocksåMajone
framhåller, förgälla områden därinte sammanfallerintressen inte
och där policybeslut avgörande grad fördelnings-i påverkas av
konflikter eller ideologiska eller normativa motsättningar. Härav

"nästan-enhälliga överenskommelser knappast möjliga nåär att
och de tekniska auktoritet förtillräckligtinteärexperternas att
lösa konflikterna auktoritativt sådana beslut allsOmsätt.ett
skall fattas de därför hand legitimerasi sista demokratisktmåste -
vilket möjligtinte åtminstone Europanivå.ännu är

med andra felaktigtord diskutera detDet demokratiskaär att
underskottet det allmänt problem. drabbarDetettsom om vore

allt beslutsfattandeinte europeiskt bara politik-vissautan typer av
områden där intressekonflikter och ideologiska motsättningar är
endemiska. Enligt de nuvarande grundläggande institutionella
reglerna, kräver enhälliga beslut, kan sådana politik-nästansom
områden behandlasinte unionsnivå. grundreglerna skulleOm
ändras och majoritetsbeslut tillåtas, skulle sådana beslut ändå inte
godtas legitima. överlåtas till medlemsstaternaDe måstesom
vilket också vad sker dag.iär som

betyder detta allt bra det eftersom sådanaMen är är,att som
politiska beslut kan fatta och fattarunionen allmänt kansom sett
legitimeras, medan beslut skulle kunna legitimitetinte iuppnåsom
praktiken utesluts rådande institutionella strukturer Det ärav en
slutsats kan dra bara autenticitetsdimensionen det demo-iman om
kratiska självbestämmandet beaktas och det ungefär den slut-var

den författningsdomstolentyska kom fram till. Slut-sats som
blir emellertid efe/etivitetsdimensionen ocksånärsatsen en annan

med beaktande. beror allt effektivti hur nationalstatHärtas en
fortfarande kan hantera sådana policyproblem bör, ellerintesom

kan, hanterasinte Europanivå.
Policyområden analys helt beroendei Majones ärsom av

demokratisk legitimitet, och därför skall överlämnas till med-som
lemsstaterna, omfattar alla fördelningspolitiska beslut rörsom
kapital och arbete och, allmänt, alla politikområden gällermer som
välfärdsstaten. emellertidMajone hänsyn till,Det inte ärtarsom
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de nationella välfärdsstaternas möjligheter fortleva in iatt att
framtiden direkt hotas den europeiska ekonomiska integratio-av

drastiskt minskar effektiviteten det demo-isättettnen, som
kratiska självbestämmandet nationell nivå. närvarandeFör är
detta, enligt min mening, själva det kärnproblem demokra-som
tiska styrelseskick i inför.Europa står

DEN EKONOMISKA INTEGRATIONENS MAKT

De Europeiska gemenskaperna har från första början inrikta-varit
de både ekonomisk och politisk integrering, framgångenmen
har varit mycket det förrai deti avseendet.större än Fram-senare

beror tillgången del EG-domstolen, givit grundlags-en som
kraft fördragsbestämmelserna förbjuda medlems-attgenom

inkräkta de ekonomiska transaktionernas mellan-staterna att
statliga frihet och rörlighet Weiler 1981. Framgången med

DelorsJacque för enda marknad, både utlovadeprogram en som
och ledde till den europeiska inre marknaden blev realitet iatt en
slutet den andra viktiga1992, faktorn.årav

följdSom detta, och för lång historia kortgöraen av att en
Scharpf har1996, inom Europeiska unionen, ekono-nu, ett
miskt integrerat område inom vilket juridiska och administrativa
begränsningar och kapitals fria rörlighet avskaffats, därav varors
inskränkningar den friai konkurrensen mellan tjånsteleverantörer
snabbt håller undanröjas och där rättsliga hinder för arbets-att
kraftens och studenters rörlighet till ochmånga medsätt är
färre de gäller federalaiän USAJ Dess-som mogna stater som

hävdas reglerna "negativ integration" med kraft allautom om mot
kvarvarande nationella handelshinder och nationella snedvrid-

den frianingar konkurrensen, inte bara Europeiskaav av

4T.ex. delstatsuniversiteten i USA måste mycket högre avgifter frånta ut
studenter från andra medan EG-domstolen beslutat ingastater, att av-
gifter får från studenter från andra medlemsstater i inteEU, itas ut ens
sådana fall där inhemska elever betala avgifter.måste
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nationellaoch EG-domstolen ocksåkommissionen men av
normala administrativa och civila mål.domstolar i

därför frihet flyttapraktiska ändamål har kapitaletallaFör att
och företag kan obe-erbjuder de högstatill platser vinsternasom

FoU-arbete helsthindrat flytta tillverkning och inomsin vart som
tillträde till hemmamark-riskera sittunionen något sättutan att

fallet det handlarvilket däremotnaden inte är när orter utan-om
nationella möjlig-för följd detta har regeringarsEU. Som en av

företag konkurrenter,skydda inhemskaheter motatt som
försvunnitregelsystem, heltproducerar utomlands under andra

försnabbt försvinna ocksåindustrin och håller tjänste-inom att
offentlig. förmåga be-sektorn, tidigare Regeringarnasvarit attsom

kapital och företagande begränsasskatta och reglera inhemskt nu
kapitalflykt utlokalisering produktion. Allarädslan för och avav

Europeiska alltsånationella regeringar inom unionen är tvungnanu
för dra till eller behålla, rörligtkonkurrera inbördes sig,attatt

deraskapital och företagande. den situationmeningenI är nu
enhet-för delstatsregeringarjämförbar med den gäller inomsom

federala Canada,liga nationella marknader i USA,stater som
eller Schweiz.Förbundsrepubliken Tyskland

regionaladessa federala har provin-regeringarI stater,stater -
faktumlänge haft kämpa med detLänder eller Kantoner attser, -

marknadensterritoriella jurisdiktionderas är snävare änatt egen
författningsenligtnationella och med depraktikeni gränser att

frihet flyttarespektera företagens och kapitaletsmåste överatt
därför traditionella fördel-kan densigMan väntagränserna. att

funktioner mellan ochstyrande regionerna iningen centrumav
företag alltidfaktum kapital ochfederala avspeglar det attstater

kannationella marknadens dettarörliga denvarit inom Avgränser.
fördelningen styrandeviktiga lärdomar det gällerdra när av

funktioner Europeiskainom unionen CEPR 1993.
finner Förbundsrepublikenrenodlade lösningen iDen mest

delstaterna områdenTyskland, där regleringskonkurrens mellan
företagens lokaliseringsvalkan påverka kapitalets och nästansom

sådana till delstaterna,helt undanröjts. Alla skatter, också gårsom
allalagstiftning och detsamma gällerbeslutas enhetlig federali

betalasavgifter förmåner socialförsäkringen deoch i även som
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alla reglerlokala budgetar.de regeringarnas På sätt äröver samma
påverka företag,och miljö, kan tänkasrörande arbetarskydd som

bolagslagstiftning,och detsamma gällerenhetliga hela landetöver
förhandlingar och,arbetsmarknadslagstiftning, lagar för kollektiva

fram mellan landsom-kollektivavtal förhandlatsi stort sett, som
del-fattande förbund och arbetsgivarorganisationer. visPå så är

främja företagandeuppgift denekonomiskastatsregeringarnas att
inklusiveoffentlig infrastruktur,tillhandahålla ut-attgenom

ochindustriinriktade forskningsresurserbildning, tjänster genom
finansiellt företags-för teknologiöverföring, medaninstitutioner

lagstiftning.stöd regleras nationelli
regleringjämförelse graden centralinternationell iI är aven

federala ställtsmindre har allaTyskland ovanlig. Icke desto systern
för policybeslutflyttainför val mellan antingen ansvaretattsamma

rörliga före-och produktionskostnaderkapitalinkomster irörsom
dem.eller helt undvikaden nationella hierarkin,i"uppåt atttag

finns lagstiftningen barn-historiskt exempelillustrativt iEtt om
första årtionden. den tidenunder 1900-taletsarbete Påi USA var

mellanstatlig handel, medanförbjudnadelstaterna ingripa iatt
frågabetraktadesproduktionsvillkorenregleringen som en somav

befogenheter.utanför den federalalåg regeringens De stater som
fannindustriproduktionförsökte begränsa användningen barn iav

frånutkonkurreradedärför deras industrier blev importatt av
följd detta,tillät barnarbete.fortfarande Somstater en avsom

fortgå obehindrat också dekunde barnarbete i progressivamest
grundlagsreformDeals slutligentill dess Newattstaterna,

Graebnerfederal eftermedgav reglering nivå 1977.1937
därför förblivitoch välfärdsstaten harSocialpolitiken närsvag

och där de välut-den händerna delstatsregeringarslämnats i är
dede nationaliserats eller,vecklade federala har iantingeni stater,

5 pekar deteller harmonisering policyKritiker centralisering avav
förbibehålla långt decentraliseratSchweiz kunnatfaktum systemettatt

fullständigt integrerad marknad Feld ochvälfärdochskatter trots en
för välfärdden andel totaltKirchgässner BNPMen1995. avsättsav som

land jämförbar ekono-Schweiz europeisktlägre i i någotänär annat
l995ztabellutvecklingsnivåmisk Eurostat 3.31.
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Canada,delstatsnivåformellt kvar i såfall där de ligger som
nationella bidragberoendebli starkthar de kommit så attatt av
centralregeringen.också ligger hospolitiskadet reella ansvaret

federalaerfarenheterna fråndraalltså kanlärdomDen av
professordenriktningtycks peka exakti motmotsatt somstater

välfärdspolitikenfrustrerasmedlemsstatsnivåföreslår.Majone På -
alltmajoritetslegitimitetskulle ha ihelt klart större ut-som -

integreradekonkurrens denekonomisksträckning europe-av
förlorar nationellaeffekt det,marknaden.iska Som rege-en av
effektivitetsdimensionen.resultatsidan, ellerlegitimitetringar
fördelningspolitikenfördärför måsteDet ansvaretut som omser

effektivttill europeiskfrån den nationella nivå,flyttas nivån om
ord,bör, med andrabibehållas.självbestämmande skall Europa

stadgautveckla socialaoch sinfederala gjortväg statersamma som
väl-heltäckande europeisktinnebäratillSocial Charter ettatt

den förödande kon-undanröjaellerfärdssystem åtminstone-
harmoniseravälfärdsstatermellan nationellakurrensen attgenom

LeibfriedLiebfriedvälfärdssystemmedlemsstaterna 1992; ävense
och Pierson 1995.

SVAGHETINTEGRATIONENSPOLITISKADEN

emellertidpolitiskaväljas, detskulledenna måsteOm väg ansvaret
finns,legitimitetdemokratisk inteflyttas till där ännunivåen

fattas med majoritetsomröstning iskulle kunnaoch där beslut inte
legitimeraddemokratisktochEuropaparlamentet Europa-av en

beroendefortsättaskulleBeslutenregering. överens-att avvara
ochministerrådetmellan nationella regeringar ikommelser

fortfarande krävaskulledessa beslutEuropeiska rådet. Många av
kvalificeradoch där det krävs majori-förenhällighet ävenatt antas

blockera europeiskaländermotstånd frånskulle någratet,
åtgärder.

spelarEuropeiska kommissionennaturligtvisDet är sant att en
ocksådagordningen och detroll denviktig är santangersom som

betydligt under dethar ökatinflytandeEuropaparlamentetsatt
för-karaktärändrar ändå unionensårtiondet. inteDet avsenaste
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handlingssystem det bara ökar antalet spelare med ochveto-
förlänger raden beaktasintressen och komplicerarmåsteav som
därför de europeiska förhandlingarnapolitiska ännu mer.

ministerrådet kan har inflytandeI intressen berördaöversom
nationella ministerier inte använderKommissionenröstas ner. ett
brett nätverk expertkommittéer och förintresseorganisationerav

utforma förslagsina och Europaparlamentet berömmer sigatt egna
sådana brett förankrade harintressen svårtatt representeraav som

själva effektivaorganisera påtryckningsgrupper. detKortatt sagt,
troligtinte kommermajoritetsintressen ignoreras detiär att att

förhandlingssystemet.europeiska borde öka legitimitetenDet dei
beslut kan fattas, minskar också möjligheterna nåsom attmen
överenskommelser.

praktiken Europeiska därförI unionen kapabelär att agera
effektivt bara områden där de berörsmajoritetsintressen som

sammanfallerantingen eller kompletterar varandra. Sådana om-
finns,råden och de också huvudsaki med destämmer överens

förområden regleringspolitik diskuterats professorsom av
Socialpolitik välfärdMajone. och emellertid inte dem.är ett av

Skillnaderna ekonomisk utvecklingi mellan medlemsstaterna är
skälen till detta. Med sin nuvarande sammansättningett av om-

fattar högstunionen de utvecklade nationella ekonomier-några av
världen ochi tills helt nyligen betraktadesnågrana som som

"tröskelekonomier. använder bruttonationalproduktenOm
ekonomisk produktivitet,BNP nåddemåttettsom en

Danmark till medan Portugal lågUSD,1994 28 000överupp
under skillnaden skillnadernaUSD. Den mellan8 800 är större än
delstaterna flestade federationer.i kunna konkurreraFör att

marknadinre företagEuropas portugisiska betalamåste löner som
bara ligger långtinte under de betalas Danmark; andrai kost-som

nader löner skatter, miljöavgifter och andra pålagort.ex.än
också mycket lägre. Med hänsynmåste till den disponiblavara att

inkomsten ligger mycket lägre kan sådana kostnadernivå,en
flyttas från företageninte till hushållen. de ekonomisktKort sagt,

mindre utvecklade medlemsstaterna har helt enkelt rådinte att
belasta företag,sina arbetare eller konsumenter välfärdskost-med
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de hög-vad medborgaremed imiljökostnader nivånader, eller i
kräva ellerkommitutvecklade medlemstaterna acceptera.att

tillden andel gårföljd detta varierar BNPSom somavaven
Portugal, ivälfärdsbudgeten mellan i °/ototala °/oden 3317,6

skillnader skulledessaNederländerna och Sverige.°/o i Om40
välfärdssystemen denaturligtvis iskullelägre nivå,utjämnas en

stället skullede utjämnasförstöras. iutvecklade Omstaternamer
utveckladede mindreskulle ekonomiernahögre inivå,en

slogsösttyska ekonomindenraderas precis närutut,staterna som
infördes.västtyska normer

Även skulle kunnanord-syd-konflikten unioneninomom
harmoniseringenskulle Europasneutraliseras något sätt, aven

för omöjlig.utomordentligt intevälfärdsstater svår, sägaattvara
struktu-ekonomiskafaktisktsvårigheterna inteDe ärstörsta utan

strukturella skillnadermedbörjaoch institutionella.rella För att
välfärdsbudget till ålders-Italienutgiftssidan, använder sin°/o50 av

totalademindremedan °/opensionerpensioner, 30änutgör av
den andraIrland.och mindre iutgifterna Tyskland °/o Ii 25än

Tysklandsjukvårdskostnaderna, °/ofinns iänden 30tar avsom
Danmark.ochStorbritannien ibara °/o Ii°/o 18,5BNP 20men

familjebidrag,tillemellertidDanmark % BNPgår 10,3 postenav
och ItalienNederländerna i°/obara iBNP°/o 3,65,5tar avsom

BMA 1995:14.
välfärdskostnaderna iPäfinansieringssidan, betalas %87 av

bidrar medskatteintäkter baramedanskatteintäkterDanmark med
de totalaArbetsgivaravgifterna täckerFrankrike. °/oi 53°/o18 av

och mindreNederländernautgifterna Frankrike bara i%i 24men
välfärdskost-medbidrarDanmark. °/oi 48°/o Löntagarna8än av

Italien och baraFrankrike, iNederländerna, i °/onaderna °/oi 29 16
Danmark 1995:13.i BMA°/o5

har deslutligen,institutionella dimensionen,denSer
heterogentmycketvälfärdsstaterna utvecklatseuropeiska sätt

väl-mellan allmännaskillnadenEsping-Andersen Ta1990. t.ex.
ochsidan,skandinaviska länderna,de defärdssystem åi enasom

den andra.kontinentala Dede korporativa i åEuropasystemen
betalningde vidvid socialtyngdvikten service,förra har lagt senare

folkpensio-skattebaseradeförra hartransfereringar.sociala Deav
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kombinationi med avgiftsbaserade eller "fonderade" tilläggs-ner
pensioner, medan de har "betala-efter-användning"-ettsenare

finansieras andra arbetskraftskostnadersystern änsom genom
lönerna. skandinaviskaDe länderna och Storbritannien har natio-
nella hälsovårdssystem medan de flesta länder den europeiska
kontinenten har försäkringsbaserade hälsovårdssystem där privata
läkare besöks-via och behandlingsavgifter. Listan kanersätts göras
längre och skillnaderna skulle Visa sig ocksåännu störrevara om

med för relationer arbetsmarknaden Crouch 1993tog systern
definitioni välfärdsstatensvår institutioner.av

Under dessa omständigheter skulle alla försök till europeisk
harmonisering kräva grundläggande strukturella och institutionella
förändringar flestade nationella finns, ochav system som nu
skulle kunna våldsamma konflikter kring vilken devänta oss av
nationella modellerna borde europeisk denivå. Iantassom
länder förlorade den striden skulle det bli nödvändigtsom att

eller grundeni ochomorganisera, mäktiga organisa-rasera, stora
tioner hundratusentals anställda deras uppehälle ochsom ger vars
tjänster och transfereringar delar väljarkårerna kommitstora av att
bli beroende politiska svårigheternaDe med harmonisera deav. att
institutionella strukturerna i välfärdsstat skulle, meden mogen
andra ord, bli överväldigandeså det fullständigt klart varföräratt
ingen ellersig regeringar oppositionspartier, arbetsgivare-vare-
föreningar eller fackförbund för närvarande kräver harmoni-att-
sering socialpolitiken skall föras den europeiska dagord-av upp
ningen.

ställetI och fackföreningarregeringar alla medlems-iattser
kämpar följdernamed den ekonomiska konkurrensenstater av

Överalltden marknaden.inre har fackföreningar godtagit löne-
sänkningar och regeringarna avreglerar och sänker skatterna
företagande och kapitalinkomster, medan offentliga tjänster,
välfärdsförmåner och pensionsbetalningar minskas. Storbritannien

här;i Frankrikegår stod inför höstenutmaningspetsen samma
och aprili formulerade den tyska1995 efter-1996 regeringen

krigstidens hårdaste åtstramningsprogram. följde efterSverige
veckornågra kan fortfarandeDet finnas ideologiskasenare.

skillnader mellan regeringar välkomnar de påtryck-yttresom
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välfärds-ochomfördelningsänkaskäl nivånningarna attsom
förvikamotvilligtsidan, och regeringarregleringar, å gersomena

deteffektenden andra,ekonomiskadet åtvånget, är trotsmen
densamma.

etablerad, kon-marknadeneuropeiskaden inremedoch ärI att
eller be-tillför dra siginbördesmedlemsstaterallakurrerar attnu
handförstaproduktionsfaktorer -iinternationellt rörligahålla

högpro-ochtillverkningsföretag,investeringskapital, FoU annan
tvingadesjälvaallaföljd det sigduktiv service. Som somseraven

företagoch Sinnkapital S.skatterochminska regleringatt
skattebör-ökadeskäl måste1994.°Sinn AvH.-W.1993; samma

ochoch de ståoch konsumenter måstedan löntagare emot
gamla,och dearbetslösasjuka, dedefrån dekravenminska unga,

ochoffentliga tjänsterberoendefråndvs. är avgrupper som
välfärdstransfereringar.

FÖRÄR DEMOKRATINSLUTETDETTA4.

politiskt stöd iha brettVälfärdsstatenallt fortsätterTrots att
opinionsundersök-vaddöma iåtminstoneEuropa, att serav

valresultatproteststrejker ochmassdemonstrationer,ningar,
nedskärningarna inuvarandeScarbroughoch De1995.Borre

demokra-resultatallmänhet intealltsåvälfärden tolkas i avsom
allaoch försvararfattarställetbeslut.politiskatiskt legitima I

eko-tvingandetillmed hänvisningbeslutsådanaregeringar yttre
omständigheter.nomiska

slump;emellertidhar inte uppståttomständigheterDessa av en
världs-liberaliserasyftebeslutpolitiska iskapadesde attgenom

6 eller globalaeuropeiseraderegleringskonkurrensvill inte påståJag att
företag,liksomLänder kan,avreglering.leda tillmarknader alltid måste

kvali-ocksåkostnadskonkurrens åtellerbara pris-sig inte åtägna utan
förförmånligaregleringhögadär nivåertetskonkurrens. Det ärär sant av

har fak-internationella konkurrenseneller Denkonsumenter investerare.
börsväsendetochför bank-reglernationellatillbidragittiskt så sätt att

socialpolitikrörandereglerdet gällerdet ingenskärpts. Men närtröstär
ochför investerare.kostnader konsumenterinnebäroch skatter, som
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handeln och kapitalmarknaderna, finansiellaavreglera och andra
tjänster och, framför allt, skapa den europeiska marknadeninreatt

Enhetsakt,års ratificerades praktiskt1986genom som taget utan
allaopposition nationella parlament. för-Det inte svårt iav attvar

vilkainse svårigheter skulle för befintliga regle-väg uppståsom
ringssystem nationell ochnivå gjorde korrekta förut-många
sägelser deti avseendet. därförVi måste svårigheternaanta, att var
tänkta den marknadensinre ekonomiska fördelarvägasatt upp av
eller, de påstådda "kostnaderna för icke-Europa".tvärtom, av ett

vilket fall helst denI europeiska marknaden integreradärsom nu
och det knappast möjligt backa de ekonomiska konsekven-är att

och det verkar heller finnasinte allvar före-någonserna som
språkar skall återvända tillEuropa modell med skyddadeatt en
nationella marknader.

detta riktigt,Om resolut medmåste itu det dilemmaär ta
politiskauppstått beslut fattade demokratisktsom genom av an-

nationellasvariga regeringar och parlament. denGenom inreatt
marknaden införts, kan nationella regeringar längre fortsättainte

driva den social- och välfärdspolitik deras medborgareatt som
kommit för och fortsättergiven kräva. nationellPå nivåatt ta att
har det demokratiska självbestämmandet därför förlorat sin
effektivitet. Samtidigt skulle försök harmonisera social-ett att
politiken europeisk saknanivå autentisk demokratisk legitimi-

och därför politisktinte genomförbar inom unionensärtet nu-
varande institutionella strukturer.

skulle kanske likaHär ansluta till Jean-Mariegärna oss
Guéhenno och "demokratins1993 död i Europa. Omutropa
inte vill det riktigt ocksåmåste granska demo-göra vårtännu,
kratibegrepp har definieratVi självbestämmandenytt. som

plus effektivitet,autenticitet vilket skulle innebära demokra-att
tiska effektivtregeringar skall förverkliga medborgarnas oförvans-
kade önskningar. skulle tillämpaMen den definitionenom
individuellt självbestämmande, skulle beskriva förväntningarna
hos ganska saknasDet detären omogen person. som som
Sigmund Freud kallade realitetsprincipen" balanserarsom
modererar barnets fantasier allmakt med realistiska bedöm-om
ningar de möjligheterna och begränsningarna.om egna
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ochfolkensidéervisserligenvärldenden politiskaI är om
med begreppetlätta knytasuveränitetparlamentens att samman

nationalstaterenhetliga Stor-särskiltallsmäktighet, i som
författ-begränsas sigbeslutdär politiska intebritannien, vareav

och hellerstrukturer någonfederala inteningsdomstolar eller av
Även funnitsnaturligtvishar detdärcentralbank.fristående

rela-och militärainternationelladeinskränkningar iexterna
områden antingenhar dessademokratisk teoriitionerna, men

Å sidan, ochandraanomalier.betraktatsellerignorerats som
väl kändapolitisk makt iutövandetinskränkningarnamedan i ärav

författ-Bill of Rights,grundlagsförklaringharländer ensom
dessaskullefederala strukturer,ochmaktdelningningsenlig

motvikter kunna någotkontroller ochinstitutionella somses som
kunnaför bättresjälva ålagt sig,härskaredemokratiska att

finns alltså,myndigheter.kontrollera Detoch sinastrukturera än
demokratiskadetmellanteoretisk motsättningingengång,en

postulat.dubblasjälvbestämmandets
nationella regeringarinskränkningarnaekonomiskaDe som

karaktär.marknaden har Deunder denarbetar inre annanen
detlegitimerade,normativtallmäntinte även omaccepteras som

för-tillHayekiskoch teorinyliberalfinns argumenterarsomen
förutsätterkonstitutionalism"ekonomiskförmån somen

jurisdiktioneravgränsadeterritorielltmellanregleringskonkurrens
hellerinskränkningarMestmäcker Streit Dessa1996. är1994,

för ellerallsfanns tjugo,naturlag. inteslags Deinte givna någonav
effek-ackumuleradedeorsakadessedan; detill och med tio år av

förändras,fortfarande kunnaval och de börpolitiska äventerna av
samordnad politiskkostnader,mycket högatill genomom

handling.
valfri-kringskärfinns det begränsningarordMed andra som

entydigtsighandlandepolitisktheten i ärsätt nor-varesom
fungeraroch dessutom inteoundvikligaempirisktellermativa som

välfärds-hjärtatsjälvaområdetdet politiska iutkanteni utan avav
alltidockså från detomständighet skiljer sigDenna somstaten.

regional regeringsnivä.lokal och Därdemokratinkarakteriserat
delegeringskapaduppfattatsdemokrati vanligenhar genomsom

vilkenoch undernationell nivådemokratiska härskarenfrån den
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under alla förhållanden kunde problem, inteanta attman som
kunde hanteras effektivt lokal eller regional kundenivå, över-
låtas nationella politiska med demokratiskstörreprocesser
legitimitet.

stället har där valfriheten demokratiskasituation iI en pro-
nationell kraftigt begränsasnivå område ärettcesser som av

centralt politiskt medan den högreintresse, den europeiskanivån -
där åtgärder skulle kunna effektiva ellerärvara svagare-

obefintlig. korthet har punkt där det demokratiskaviI nått en
styrelseskickets överlevnad kräver politisk ochnormativ teoriatt
praktik kan kast med villkoren för demokratisig i utange
allmakt.

villkor hur hög gradDetta tvingar inse isvåraär attsom oss
"realistiska" demokratiteorier har byggt antagandetäven om

allmakt stöd för den behagliga övertygelsen de väster-attsom om
ländska demokratiernas tillämpning politik kanav anses vara en
pragmatiskt tillräcklig till demokratiska ideal.approximering
Demokratisk förutsätterautenticitet alla medborgarei princip att

förmågahar delta eller del allmänna diskus-åtminstoneatt ta av,
kring policybeslut. verkar heltsioner omöjligt längeDetta inte så

sådana förstadebatter hand handlar värderingar,i politiska målom
eller önskvärda politiska resultat och mindre frågorom om

Ännugenomförbarhet. viktigare det bara regeringarär är näratt
betraktas allsmäktiga det rimligt basera politisktär attsom som

väljarnas bedömning. kan, med stödDe sinaansvar av egna
erfarenheter, bedöma det önskvärda aktuella eller utlovadei
politiska resultat, policybeslut: tekniska kvalitet ljusetiänsnarare

tänkbara alternativ. Med andra ord, valmöjligheternaav mer
begränsas, framträdandeoch frågorna genomförbarhetmer om
blir, desto blir fördet hävda makt vanliga medborga-svårare att att

bara den urvattnade rollen väljare allmänna vali iom såre som
automatiskt leder till goda effektivtoch därmed tillregeringar
självbestämmande.

skulle emellertid heller möjligt hävda ochinteDet attvara
mycket riktighet heller det tekniskMajone inte expertis igör att

kan tillräcklig förgrund legitimitet för hela skalansig utgöra av
Ävenpolicybeslut för. frågorregeringar måste tasom ansvar om
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får kommer konfliktergenomförbarhet allt viktigare roll,enom
återhållande. idealtillståndetönskvärdhet verka tvingasIattom

likaväl ochdärför de demokratiska väljarna regeringar opposi-som
preferenser ljuset vaddebatterationspartier operativa iatt av som

genomförbara under rådande begränsningarambitionerär yttre
ljusetoch väljarna prestationer iregeringarnasmåste avreagera

Innebörden demokratiskkriterier. autenticitetär att omsamma
avsaknad allmakt, kravenskall bibehållas, i måsteantagenav

demokratiska öka Alternativetinformation avsevärt.processerom
demokratiska faktiskt skulle drarealistiska tvingasteorierär att

offentligeffektiv politik bara kan bedrivas bakomslutsatsen att en
symbolpolitik handlarrökridå bestående som om personer,av

för-skulle möjligheternaskandaler och trivialiteter. Om så är, att
predatory rule, ledarehindra Levi 1988 utövatrövarstyre av

publicvissai intresse, precis småsåeget somsom agerar vara
hävdat Rikerchoice-teoretiker 1982.

Ändå detta spela reell rollskulle inget någon om genom-av
förandet europeiska marknaden faktiskt skulle innebäraden inreav

förhoppningar tidigare knutna till väl-alla mål och varitatt som
Ävenfärdsstaten europeiska demokratier verkligen intet.i går om

med all-självbestämmande kan jämställasdemokratiskt inteom
policybeslutuppfyllande önskningar, betyder detmakt eller attav
flernivå-områden med politisk betydelse, politisktistor ett

autentisk demo-förbli tillgängliga de därnivåermåstesystem
kratisk medverkan möjlig.är

därför viktigt undersökaden nationella detnivånPå är att om
fall möjligt efter välfärdsstatensoch hur deti så nåär strävaatt att

europeiskaekonomiska villkor denambitioner under de inresom
nödvändigtställa detmarknaden kan På sätt ärväntas upp. samma

från europeiska policy-granska vilka bidrag kan denväntasatt som
förEuropeiska kan bli områdeunionen inte ettprocessen om

fortsätter tills vidarepolitiska majoritetsbeslut, åtminstoneutan -
förhandlingssystem.kompliceratatt ettvara-

fallen omdefiniera de ursprungliga målen ochbåda måsteI
åstad-vad nationalstaten fortfarande kanljusetstrategierna i av

vad den europeiskakomma och unionen i sini termer nuvaran-av
form förmögen eller oförmögende institutionella uppnå.är att

122



SCHARPFFRITZ W.

detta helt fortfarandeövertygad detjagMen görs, är attom om
finns för signifikanta val, mycket vadär större änett utrymme som

hävdas den politiska hysteri kring kostandsnedskärningarisom
och välfärden för närvarande allaåtstramningar i översom sveper
europeiska länder.

här kan redovisa de konkretaBrist jag integörutrymme att
konsekvenserna kan följa realitetsprincipen tillämpadsom av
detta Icke desto mindre det nödvändigt med exempelnågrasätt. är
för illustrera potentialen. börjar med strategiskaJag någraatt

fortfarandevalmöjligheter finns nationell nivå.som

och främst, och balansen mellan kapital ochFörst även0 om
arbetskraft till kapitlets fördel, politiska partiermåstevägt över

fackföreningaroch fortfarande fullt engagerade arbetetiärsom
för jämlikhet flytta uppmärksamhet från ochsin löne- skatte-
politik till fördelningen kapitaltillgångar. detta detFörav vore
användbart tillbaka till tidigare Rudolfversioneratt av
Meidners plan för de svenska löntagarfonderna dvs. sådana de-

de överlastades med den socialdemokratiskainnan 70-var
talsvänsterns alla antikapitalistiska ambitioner. skulleMan

försäkrakunna företagens stöd öronmärkasig attom genom en
del den normala lönehöjningen kollektivavtalen för köp"iav

Ãganderättenföretagen.aktier till dessa aktier skulle sedaniav
investeringsfonder.överlåtas till undvika modellenFör att att

skulle hindra förrörligheten och sprida konkursriskerna,att
kunde de enskilda anställda sedan bli aktieägare i investerings-
fonderna stället för företagde där de anställda. medel-i i Påär
läng sikt skulle därefter arbetsinkomsterna kompletteras med
kapitalinkomster.

det skatte-andra: och lönesänkningar inteFör Om är0 accep-
tabla konkurrensstrategi, fackföreningar ochmåstesom

koncentrera hjälpa till andraregeringar sig vägaratt att
företagen.höja lönsamheten innebär näringspolitiki Det en

och relationer arbetsmarknaden bidrar till höjaattsom
produktiviteten och innovationsförmågan, tillän attsnarare

befintligskydda sysselsättning och företagen marknads-mot
krafterna. framhållaemellertid viktigt sådanaDet är att att
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frånbara kan lyckas land de komparativavarjeinsatser utgårom
stället förfördelarna institutionella strukturer ii sina attresp.

modeflugorna utifrån.försöka deimportera Om Stor-senaste
konkurrensfördelar avregle-britannien alltså skulle hitta isina

flexibla arbetsmarknader, det anled-rade och ingenärytterst
fördelar,för avskaffa institutionellaTysklandning sinaatt egna

företagsled-förtroendefullt samarbete mellanligger i ettsom
organiserade löntagare.banker ochningar,

finansiering välfärdskostnadernadet tredje: OmFör genomav
företag och andra arbetskraftskostnader lönerskatter än

förloradkapitalflykt, minskade ochresulterar i investeringar
flyttasdel välfärdsbördansysselsättning, måste störreen av

tidigare det vadtill konsumtionsskatt. jagSom nämnt, äröver
välfärds-del Danmark, därredan till gjort i °/o87storman av

finansieras med allmänna skatteintäkter inklusivebudgeten
Danmark förefaller därför dehöga att ettmomssatser. vara av

välfärdsstaten knappast alls påverkas den aktu-länder där av
konkurrenskraft.upphetsningen internationellella Enöver

fallnaturligtvis Europeiskakonsekvens unionen i intesåär att
får införa för och försöken växlaövre gräns att attmomsenen
från destinationslandsprincipen till ursprungslandsprincipen
definitivt överges.

denradikalare lösning skulle generaliseraEn ännu attvara
för finansiering hälso- och sjukvård.schweiziska modellen Iav

alla försäk-den roll begränsad till krav privataär att tarstatens
för riskerna och subventionerde vanligaste socialaringar av

Eftersomlåginkomstgruppernas försäkringsavgifter. detta
flytta kostnaderna till denskulle den delen privatastörsta av

upphör välfärdsstatens storlek och kostnaderkonsumtionen,
fråga.offentlig eller ekonomiskatt storenvara

sambandbåda fallen det uppenbart problemen iI är att
från till skulle blimed övergången ett system ett annat enorma

förhållan-kraftigt från land till land, beroende deoch variera
råder inleds.den Detta på-övergången ärnär en annansom

minnelse europeisk harmonisering kan lyckasinteattom
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socialpolitikens område och de enskilda länderna måsteattom
arbeta fram sina situationsanpassade lösningar.egna,

Till välfärdsstatensist: Om tilltvingas konkurs grund högav
och ökande arbetslöshet, kan regeringarna försöka öka välfärds-
utgifternas sysselsättningsinnehåll. kan skeDet attgenom man

subventionerar låglönearbeten stället för heltidsarbets-it.ex.
löshet.

mycket begränsadI mening detta vad skerären som
"earned income credit" intjänad återbäringung.genom tax

inkomstskatten i vanligasteUSA. Den och denmånga sätt
tilltalande lösningen skulle inkomstskatt",negativmest vara

skulle alla grundinkomst samtidigt incitamentsom ge en som
till söka avlönad sysselsättning bibehålls. Med hänsyn till deatt
finansiella begränsningar alla förregeringar närvarandesom
arbetar under, det emellertid osannolikt allmäntär någotatt

det slaget kan komma införas under den när-program av att
framtiden. attraktivEn modell, skatte- ochmaste mer ur

arbetsmarknadssynpunkt, riktade med gradvisär program en
minskande inkomstsubvention betalas till alla anställdasom
med löner ligger eller under existensminimum.som

sådantEtt skulle stimulera framväxten låg-program av en
lönearbetsmarknad förnågot närvarande finnsinte deisom-
europeiska välfärdsstaterna, med undantag för Storbritannien.

denDet inom sektorn avsevärd delär "syssel-USA:ssom en av
sättningsmirakel" har skett. sysselsättningenOm skall öka i

omfattning, kan längreintestörre ignorera dessa lågav-man
lönade arbetstillfällen för människor med låga kunskapsnivåer.
Lönesubventioner skulle tillåta dessa arbetstillfällenatt ut-
nyttjas samtidigt upphov tillutan att man ger storen grupp
"arbetande fattiga tvingade arbeta heltid för in-ärsom att
komster ligger under existensminimum. sådanaOmsom pro-

blir framgångsrika, skulle subventionerna till dem betalagram
självasig de minskade kostnaderna för heltidsarbetslös-genom

het. kraftigasteDet motståndet modellen kommer därförmot
från fackföreningarna fortfarande håller fast vid principensom
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välfärdsstater-europeiskadetillåtasjobb ska i"riktiga"baraatt
arbetslöshet.högbetyderdetäven accepteraratt manomna -

baravillavsikt här. jagdet inte minlängre,kanListan ärgöras men
området,socialpolitiskadet sägskunna visa, även varasomatt

mark-den inreför konkurrensdirektdet är utsattmestsom
alternativmöjligaekonomisktfortfarandefinns detnaden,

skillnaderavsevärdainnebäraskullealternativnationell nivå; som
för-alltidjämställdhetochsolidaritetmed måljämfört som

välfärdsstaten.medknippats
beslutsfattande inomeuropeisktdetPå sätt är sant attsamma

konsensushöga kravområdet hindrassocialpolitiskadet av
möjligtdetmindredestoIckeskildamellan intressen.vitt är att

europeisk nivåreglering såför socialmålenomdefiniera några av
skulleeuropeiska reglerochunderlättasöverenskommelseratt

orsakasskadaneller begränsaminskaföranvändaskunna somatt
nationellamellanförödande konkurrensmarknadensden inreav

Återigen tillmig någrabegränsar jagvälfärdssystem.regler och
grundläggandedettill illustrerasyftarbaraförslag an-attsom

greppssättet:

harandra lagarochmiljö-konflikter kringförsta:det OmFör0
eko-medlemsstaternasmellanskillnaderhuvudsakliga isin rot

har-överenskommelseskulleutvecklingsnivåer,nomiska omen
dubblareglermedkunnaändå uppnås,monisering angersom

högstför de in-ambitionsnivånstandarder: angeren som
ochländernaförorenadeochdustrialiserade annan somenmest

utvecklademindreekonomisktdenivådefinieras somen
med.rådharstaterna

grundfrämstintressekonflikter uppstårandra:det OmFör0
medlems-mellanskillnaderinstitutionellastrukturella ochav

det kunna nåsöverenskommelseskulle röran-trotsstaterna, en
har tidigareinsatsnivåer.kvantitativa jagharmoniseringde av

för finansi-modellerskillnader, skildainstitutionellahävdat att
väl-betoning vissaoch olikavälfärdsstatenering typer avavav

harmonise-uteslutermedlemsländernamellanfärdskostnader
deskillnadernaemellertid iSamtidigtEuropanivå.ring är
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totala utgifterna för välfärden inte lika och mycketstora mer
regelbundna. I de rikare europeiska ländernaavsätterstort sett

andelar för välfärdenBNP fattigastörre länder.änav
Medan välfärdsutgifterna inte helt proportionella tillär

rikedom, i BNP/ decapita, ändå korrelerade.mätt är Omnära
jämför välfärdskostnader andel BNP Eurostatsom av
1995:tabell siffror från3.3, med1992 siffrorBNP/capita från

låg de tolv medlemsstaterna1994, alla ganska regressions-nära
linjen. Bland de länder använde sin normala andelänsom mer

för välfärdBNP fanns Nederländerna och, märkligtav nog
efter konservativår välfärdsnedrustning,17 Storbritannien.av
Lika anmärkningsvärt bland länderna de lägreär nivå-att

finner inte bara Portugal och Irland också Västerna utan
Tyskland, med dess alltförpåstått välfärdsbörda.tunga

Figur antyder latent samförstånd1 mellan med-EU:sett
lemsstater, vilket strukturella och institutionella skill-oavsett-
nader innebär välfärdsstaten bör relativi betydelse iväxaatt-
takt med länderna blir välmående. Diagrammet visaratt mer
också möjligheten detta latenta samförstånd skulle kunnaattav
utvecklas till uttryckligt samförstånd, till stöd förett en
europeisk konvention förödande konkurrens välfärdensmot
område. krävsDet bindande överenskommelse enligtärsom en
vilken alla länder skall undvika neddragningar välfärdeni som
skulle sänka deras totala välfärdskostnader under lägstaen

kan läggas vid, ellergräns, under, den därnivå ländersom strax
med de lägsta kostnaderna, enl. figur befinner sig Omnu. en
sådan regel kraft dag,i skullei Tyskland inte kunna dravore ner

välfärdsutgiftersina för minska underskottet i den offent-att
liga sektorn, det skulle både Nederländerna och Stor-men
britannien fortfarande kunna Med andra 0rd, regeln skullegöra.
bara begränsa användningen sänkta välfärdskostnaderav som

medel öka den internationella konkurrenskraften,ett att men
lämna länderna fria vidta vilka strukturella och institu-att
tionella reformer de vill, dessainom övergripande kvantitativa
ramar.
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för väl-lägreöverenskommelseskulle gränsSlutligen enomen0
konkurrensfrämjandeförhindrahellerfärdsutgifter inte en

sådanavgifter. meningvissIarbetsgivarnas ärsänkning enav
traditionellt finansieratLänderoundviklig.sänkning storasom
arbetsgivaravgifter intevälfärdsbudget ärdelar sin genomav

drarkonkurrenseninternationelladenhandikappade ibara utan
följd högasysselsättningenallmännadenockså avensomner

fråndemhindraarbetskraftskostnader. Attsammanlagda att
finansieringskällortill andravälfärdsbördanflytta att mot-vore

syften.verka sina egna
harmonise-önskvärtskulleställetiDet vore envarasom

till BNP/proportionockså ikanskehelaring Europa,över
Efter-kapitalinkomster.ochföretagandeskattercapita, av

skatteindrivningföroch ärskattesystemnationella systemsom
utomordentligt uppnåsvårttroligendetskulleolika,så attvara

skulleändåskatteslag.enskilda Detförharmonisering som
överenskommelsemöjligt, återigen,kunna är enomenvara
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kvantitativ regel den lägsta andelen de totalasom anger av
skatteintäkterna land får från allain slags skatterett tasom
företagande och kapitalinkomster.

skulle,Detta lämna de enskilda ländernagång, friaän en att
förändra skattesystemsina de själva vill, minskaså som men

cknin från den eiska marknadens rörli ka italp ry garna euro p ga p
till förmån för skattesänkningar konkurrensfördelar ochsom
för helattnin den finansiella bördan från ka ital tillen Y g av p
arbete och konsumtion.

uppräkningarDessa varken uttömmande eller definitiva. deär Men
antyder det, under de villkor fullt integreradävenatt som en
marknad skapar, fortfarandei finnsEuropa möjligheter till be-
tydande och effektiva policyval nationell nivå. deDet är sant att

tillåter lösningarinte framgångsrikavarit och haft demo-att som
kratiskt stöd under efterkrigstiden fortlever. kräver betydandeDe
strategiförändringar blir särskilt kännbara för fackföreningarsom
och de betydervänsterpartiet. demokratinMen inte kapituleraratt
inför de överväldigande kapitalistiska marknaderna.

Samtidigt kan inom den framtiden förvandlasEU intenärmaste
till demokratisk statsbildning och kan heller fullgörainteen en
nationell välfärdsstats uppgifter. institutioner kanMen EU:s an-
vändas för möjliggöra och främja nationella politiska lösningaratt

skyddar medborgarnas rättigheter och välfärdsstatens värde-som
krafternaringar den integrerade marknaden. dessaOmmot

möjligheter demokratinsutnyttjas, framtid i inteEuropaär
långa mörk denså nuvarande debatten ofta låtervägar på-som
skina.
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