
DJUPANALYS 
EPRS | Europaparlamentets utredningstjänst 

Huvudförfattare: Ralf Drachenberg och Silvia Kotanidis 
PE 637.948 – maj 2019 

SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Debatterna om 
EU:s framtid i 

Europaparlamentet 
2018–2019 

En sammanfattning av 
EU:s stats- och 

regeringschefers tal 



Syftet med detta dokument är att redogöra för de debatter om EU:s framtid som ägt rum under 
Europaparlamentets plenarsammanträden mellan januari 2018 och april 2019.  
Det har utarbetats gemensamt av följande politiska analytiker inom EPRS: Suzana Anghel, 
Izabela Bacian, Angelos Delivorias, Ralf Drachenberg, Gregor Erbach, Silvia Kotanidis, Elena Lazarou, 
Nora Milotay, Anja Radjenovic, Magdalena Sapała, Simon Schroecker, Jana Titievskaia och Marko 
Vukovic. Illustrationer av Samy Chahri, Giulio Sabbati och författarna. 
Dokumentet är det sista i en serie på fyra briefingar som redogör för debatterna om EU:s framtid och 
som har offentliggjorts med jämna mellanrum under 2018 och 2019: I – juni 2018, II – oktober 2018, 
III – januari 2019, IV – april 2019. 
Författarna kan kontaktas på följande e-postadress: eprs@ep.europa.eu 

 

 

 

 

SPRÅKVERSIONER 
Original: EN 

Översättningar: DE, FR 

Manuskript färdigställt i maj 2019. 

 

ANSVARSFRISKRIVNING OCH UPPHOVSRÄTT 
Detta dokument har utarbetats för, och adresseras till, ledamöter och personal vid Europaparlamentet som 
bakgrundsmaterial till hjälp för dem i deras parlamentariska arbete. Upphovsmannen/upphovsmännen 
ansvarar för innehållet i dokumentet, och de åsikter som framförs häri ska inte betraktas som parlamentets 
officiella ståndpunkt. 

Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåtet, under förutsättning att källan anges och 
att Europaparlamentet meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. 

Bryssel © Europeiska unionen, 2019. 

Omslag: © Europeiska unionen, 2019 – Europaparlamentet. 

 

PE 637.948 
ISBN: 978-92-846-4913-6 
DOI:10.2861/384192 
CAT: QA-03-19-336-SV-N 
 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog) 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29623538
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628288
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637929/EPRS_BRI(2019)637929_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637929/EPRS_BRI(2019)637929_EN.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


Debatterna om EU:s framtid i Europaparlamentet 2018–2019 
  
 

I 

Sammanfattning 
Debatterna i Europaparlamentet om EU:s framtid utgjorde en unik möjlighet för stats- och 
regeringscheferna att föra fram sina synpunkter om den framtida inriktning som EU-27 bör ta. De 
visade å ena sidan att frågan om vilka politikområden som är av avgörande betydelse skiljer sig 
åt mellan talarna, och å andra sidan att det rådde samsyn om många frågor. Alla talare var eniga 
om EU-medlemskapets mervärde på grund av de ekonomiska eller säkerhetsmässiga fördelar det 
medför. De menade att 2000-talets utmaningar inte kan lösas av medlemsstaterna var för sig, 
oavsett deras storlek eller ekonomiska välstånd. Alla talare betonade i detta avseende behovet 
av enighet i EU och hänvisade också till EU:s värden som måste skyddas, även om de anser att 
dessa värden härrör från olika källor.  

Viljan att erkänna EU:s mervärde fick några talare att framhäva behovet av att stärka kopplingen 
mellan EU och EU-medborgarna. Några talare ville se medborgarna mer delaktiga i EU:s 
beslutsprocess, medan andra ville ge dem mer information om vad EU har uppnått. Debatterna 
visade på ett svagt intresse för att reformera fördragen, och förbättringarna bör därför baseras 
på den nuvarande rättsliga ramen. När det gäller de politiska behoven nämnde de flesta talarna 
migration, klimatförändringar och säkerhet som de tre viktigaste prioriterade områdena. Precis 
som inom andra politiska områden hade talarna dock också i detta avseende olika åsikter om i 
vilken utsträckning EU bör involveras. En annan tvistefråga är fortsatt om man ska överge 
principen om enhällighet och i så fall inom vilka områden. Analysen visade också att valet av 
ämnen (t.ex. arbetslöshet) ibland inte enbart berodde på talarens egna politiska tillhörighet, utan 
även på allmänna internationella angelägenheter (t.ex. handelstvister med USA) eller på att 
frågan förts upp på agendan på EU-nivå (t.ex. systemet med toppkandidater). Debatterna erbjöd 
också en plattform för stats- och regeringscheferna för att föra fram sina egna förslag. Talarna 
framförde nya – om än potentiellt motstridiga – idéer om politikrelaterade områden och om 
bredare institutionella frågor.  

När det gäller de centrala politikområden som tas upp i detta dokument kvarstår det i förbindelse 
med EMU skillnader i uppfattningarna mellan de som förespråkar riskminskningsstrategier (dvs. 
balanserade budgetar och ett sunt banksystem) och de som betonar behovet av solidaritet 
mellan medlemsstaterna. Talarna är eniga om att migration är ett område där det behövs en 
gemensam EU-strategi, men oenighet kvarstår när det gäller reformen av det gemensamma 
europeiska asylsystemet (Ceas) och ståndpunkterna till förmån för antingen solidaritet eller 
flexibilitet. När det gäller den sociala dimensionen stödde de flesta av de talare som tog upp 
frågan den europeiska pelaren för sociala rättigheter. De flesta menade att social- och 
välfärdspolitiken bör prioriteras på EU-nivå, och några föreslog en EU-minimilön eller en EU-
arbetslöshetsförsäkring. På handelsområdet framhävde de flesta talare som behandlade frågan 
att protektionism eller nationalistiska strategier måste avvärjas, samtidigt som EU:s strategiska 
intressen bättre måste skyddas och sociala och miljömässiga standarder måste bevaras. När det 
gäller den fleråriga budgetramen var det, bland dem som tog upp EU-budgetens storlek, ungefär 
lika många som ville minska, öka eller generellt sett anpassa den till EU:s behov. Talarna var även 
här oeniga om huruvida man skulle behålla utgifterna oförändrade för struktur- och 
sammanhållningspolitiken. På säkerhets- och försvarsområdet visade talarna en hög grad av 
enighet när det gäller behovet av säkerhet och försvar till följd av de yttre hot som EU står inför. 
Den transatlantiska förbindelsen och multilateralismen är fortfarande viktiga faktorer, men de 
flesta ledarna betonade också vikten av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och 
Europeiska försvarsfonden. De institutionella aspekterna av säkerhet och försvar är dock 
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II 

fortfarande omtvistade. Ledarnas ståndpunkter i fråga om klimatförändringar och energi 
vittnade om dessa utmaningars överstatliga karaktär. Minskningen av koldioxidutsläppen och 
uppnåendet av en koldioxidneutral ekonomi senast 2050 diskuterades tillsammans med behovet 
av att främja förnybar energi, diversifiera försörjningen och öka energieffektiviteten. När det 
gäller institutionella aspekter prioriterade talarna behovet av ökat medborgardeltagande. 
Åsikterna om behovet av ”mer” eller ”mindre” EU var blandade. 
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1. Inledning 
Efter Förenade kungarikets beslut att lämna EU meddelade Europaparlamentets talman, Antonio 
Tajani, att han tänkte anordna en rad debatter om EU:s framtid i samband med 
plenarsammanträdena under den period på ett och ett halvt år som ledde fram till valet till 
Europaparlamentet i maj 2019. Han skulle bjuda in stats- och regeringschefer och andra 
framträdande europeiska personligheter för att tala om sina visioner i ett demokratiskt och öppet 
forum, från och med början av 2018. Denna process var ny i parlamentets institutionella liv och 
inleddes vid en tidpunkt då alla bidrag och idéer var värdefulla för att återställa stabilitet och klarhet 
i det europeiska projektet. 
De flesta av EU:s stats- och regeringschefer deltog i debatterna om EU:s framtid. Omkring 20 stats- 
och regeringschefer tackade ja till inbjudan (figur 1) och uttryckte sina åsikter i tal (figur 2) som 
följdes av en debatt med ledamöterna under parlamentets plenarsammanträden. Debatten skulle 
enligt de ursprungliga planerna äga rum under 2018, men fortsatte fram till det sista 
plenarsammanträdet i april 2019. De utgör en värdefull möjlighet att reflektera över EU:s framtid 
och att öka såväl medborgarnas som politikernas medvetenhet inför både toppmötet den 9 maj 
2019 i Sibiu i Rumänien och valet till Europaparlamentet senare samma månad. 

Figur 1 – Deltagarna i debatterna om EU:s framtid i Europaparlamentet (2018–2019) 

 
Uppgiftskälla: EPRS. 

Figur 2 – Medlemsstater vars ledare har deltagit i debatterna om EU:s framtid i 
Europaparlamentet (2018–2019) 

 
Uppgiftskälla: EPRS. 
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2. Tendenser, likheter och skillnader i debatterna om EU:s 
framtid 

Många frågor behandlades och olika visioner fördes fram i debatterna om EU:s framtid i 
Europaparlamentet. Alla talare hade en särskild inriktning på sina tal som återspeglade deras olika 
nationella intressen, grad av välstånd eller politiska tillhörighet. Denna analys visar de viktigaste 
likheterna och skillnaderna mellan talen och identifierar de centrala budskap som samtliga talare 
kunde enas om. 

Vid granskningen av alla de tal som de 20 stats- och regeringscheferna höll i samband med 
debatterna om EU:s framtid1 framkommer ett antal likheter, tendenser och skillnader. 
Nedanstående översikt inleds med en redogörelse för de gemensamma budskap som alla talare 
kunde enas om, och därefter analyseras deras synpunkter avseende de största utmaningarna som 
EU står inför. Den lyfter fram skillnader i valet av politiska frågor genom att undersöka hur ofta 
hänvisningar görs till specifika frågor och hur stor uppmärksamhet som ägnas åt de olika politiska 
frågorna. Olika exempel visar varför vissa ämnen betonades mer av vissa talare än av andra. Avsnittet 
avslutas med en förteckning över alla nya förslag som stats- och regeringscheferna förde fram inom 
ramen för debatterna om EU:s framtid.  

2.1. Gemensamma budskap 
EU:s stats- och regeringschefer fokuserade i sina tal ofta på olika aspekter eller betonade olika 
politikområden. Nedanstående analys kartlägger de centrala budskap som alla talare i huvudsak var 
eniga om. 

EU-medlemskapet är viktigt 
Alla talare betonade de fördelar som medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit för deras 
länder. Många nämnde detta när de redogjorde för den förbättrade ekonomiska situationen i sina 
egna länder. De flesta betonade också det mervärde som EU tillför när det gäller säkerhet, frihet, 
demokrati eller rättsstatsprincipen. Nederländernas premiärminister, Mark Rutte, hävdade att ”alla 
medlemsstater gagnas av den inre marknaden, den monetära unionen och den fria rörligheten för 
personer”. Men att det är ”lika viktigt att EU garanterar säkerhet, stabilitet och rättsstatsprincipen”. 
En annan fördel med EU-medlemskapet som många stats- och regeringschefer nämnde var 
unionens betydelse som garant för fred. Även om många betraktade denna roll i ett historiskt 
perspektiv, betonade Kroatiens premiärminister, André Plenkovic, att detta var relevant även i dag. 

Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, konstaterade att ”dessa fördelar, som följer med ett 
lands medlemskap i unionen, helt enkelt tas för givet”. Några ledare, t.ex. Estlands premiärminister, 
Jüri Ratas, ansåg sig också själv bära en del av ansvaret och menade att ”vi måste tala om fördelarna 
med den inre marknaden och den gemensamma valutan för våra företag, om den fria rörligheten 
för vårt folk, om Erasmus för våra studenter.” 

Gemensamma utmaningar  
Stats- och regeringscheferna var också eniga om att ingen medlemsstat, oavsett storlek, var 
tillräckligt stor för att hantera 2000-talets utmaningar på egen hand. Portugals premiärminister, 
                                                             

1 Efter att inledningsvis ha tackat ja till Europaparlamentets inbjudan, beslutade Sloveniens premiärminister, Marjan 
Sarec, att inte delta i debatten. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Antonio Costa, uppmanade alla att ”inse att ingen av de stora utmaningar vi står inför kan lösas 
bättre utanför EU av varje enskild medlemsstat, oavsett hur rik den är eller hur stor dess befolkning 
är”. 

Bevara enigheten i EU 
Alla talarna nämnde behovet av enighet, och vissa, såsom Rumäniens president Klaus Iohannis, 
gjorde enigheten till huvudtemat i sitt tal. Nederländernas premiärminister, Mark Rutte, 
konstaterade att ”enighet ... är EU:s framtid”. Enighet nämndes ofta också tillsammans med 
solidaritet. 

Försvara EU:s värden 
Ett annat återkommande tema var de europeiska värdenas betydelse och behovet av att försvara 
dem, både inom och utanför EU. Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez, underströk att det ”nu 
är dags att skydda och försvara de värden som gör vårt projekt unikt och eftersträvansvärt i resten 
av världen”. De europeiska värdena nämndes ofta tillsammans med den europeiska identiteten. Den 
polska premiärministern, Mateusz Morawiecki, definierade dock den europeiska identiteten som 
förankrad i kristendomen, medan de flesta andra, såsom Rumäniens president, Klaus Iohannis, 
betonade att den europeiska identiteten ”baseras på principer, värden och gemensamma 
intressen”. 

EU-medborgarnas viktiga roll 
Alla EU:s stats- och regeringschefer som talade inför Europaparlamentet framhävde de europeiska 
medborgarnas viktiga roll. De flesta ansåg att bättre kommunikationer med medborgarna var av 
största vikt för att hantera några av de utmaningar som EU för närvarande står inför (se avsnitt 2.2 
nedan), i synnerhet stigande EU-skepsis och ökad populism. Det finns i detta avseende två olika men 
kompletterande synpunkter: Några talare fokuserade på behovet av att engagera medborgarna mer 
aktivt i EU:s processer och beslutsfattande med hjälp av medborgardialoger och andra former av 
direkt demokrati. Andra betonade behovet av att uppmärksamma EU-medborgarna på fördelarna 
med EU och av att visa resultat vad gäller medborgarnas prioriteringar. Sveriges statsminister, Stefan 
Löfven, sammanfattade denna punkt och menade att EU ständigt måste ”visa sitt värde för 
människors vardag – och för deras drömmar inför framtiden”. Irlands premiärminister, Leo Varadkar, 
visade att dessa två aspekter kompletterar varandra när han förklarade att ”medborgarna måste 
känna fördelarna med EU, ta till sig EU och aktivt delta i unionens fortsatta utveckling”. 

Reformera EU inom ramen för det nuvarande fördraget 
Slutligen framfördes ett gemensamt budskap om behovet av att reformera EU. Ett antal talare 
kritiserade delvis EU:s resultat, medan andra ansåg att det var nödvändigt att reformera EU med 
anledning av de utmaningar som EU står inför. I båda fallen föredrog EU:s stats- och regeringschefer 
att genomföra denna reform inom ramen för det nuvarande fördraget, eftersom detta ansågs 
tillräckligt flexibelt för att man ska kunna genomföra många av de nödvändiga förändringarna. 
Många talare, bl.a. Belgiens premiärminister, Charles Michel, ansåg att en fördragsändring i nuläget 
till och med kunde vara ”kontraproduktiv”. I detta sammanhang betonade några talare möjligheten 
till fördjupat samarbete, medan andra motsatte sig ett EU i flera hastigheter. 
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Tabell 1 – Översikt över ämnen som de enskilda stats- och regeringscheferna tog upp 
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2.2. De största utmaningarna för Europa 
Talarna påminde om de många olika utmaningar som EU har haft att hantera på senare år, inte minst 
den ekonomiska och finansiella krisen, migrations- och flyktingkrisen och Storbritanniens 
EU-utträde (brexit). De målade sedan upp de största utmaningarna i dag och för de kommande åren 
(se figur 3). 

Figur 3 – De största utmaningarna enligt talarna 

 

Uppgiftskälla: EPRS. 

Utmaningarna kan delas in i tre kategorier: i) policyutmaningar, ii) politiska utmaningar och iii) 
internationella utmaningar. 

Bland policyutmaningarna var de oftast citerade områdena migration, klimatförändringar och 
säkerhet. Detta var också de tre utmaningar som nämndes oftast i alla de tre kategorierna (se ovan 
under i), ii) och iii)). Andra viktiga policyutmaningar såg man i digitaliseringen och den ekonomiska 
utvecklingen. I fråga om politiska utmaningar uttryckte merparten oro över det växande avståndet 
mellan institutionerna och medborgarna och ansåg att EU behöver göra justeringar både politiskt 
och institutionellt. Belgiens premiärminister Charles Michel, talade om ”en grundläggande 
förtroendekris” för offentliga institutioner, däribland EU-institutionerna, men även för traditionella 
medier. Många kopplade detta till den växande populismen. Men medan många talare såg den 
växande populismen som ett allvarligt hot som måste bemötas såg Italiens premiärminister 
Giuseppe Conte den som en möjlighet att ”vända trenden med en gradvis växande klyfta mellan de 
styrande och de styrda”. Slovakiens premiärminister Peter Pellegrini menade däremot att EU inte är 
något ”fiktivt, avlägset Bryssel. Vi är Europeiska unionen.”  

Samtidigt som stats- och regeringscheferna var eniga om att medlemsstaterna måste ta sig an 
utmaningarna tillsammans gick åsikterna isär om exakt vilken form samarbetet ska ta. Några 
menade att vissa ansvarsområden måste lämnas tillbaka till nationalstaterna, och Polens 
premiärminister Mateusz Morawiecki efterlyste till och med en ”nationernas union 2.0”. Många 
andra ville se mer Europa, men bara inom vissa områden. Den franske presidenten Emmanuel 
Macron talade sig varm för mer ”europeisk suveränitet” och en uppgradering av den europeiska 
nivån.  
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När det gäller beslutsfattande fanns det de som tyckte att principen om enhällighet borde slopas, 
t.ex. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez; andra, exempelvis Cyperns president Nicos 
Anastasiades, framhöll däremot behovet av att fortsätta att fatta beslut i samförstånd. 

Bland de internationella utmaningarna var de oftast omnämnda instabilitet i regionen – definierat 
som geopolitisk instabilitet och/eller konflikter nära EU:s gränser – och hoten mot den multilaterala 
ordningen, oftast beskrivna som försämrade transatlantiska relationer och rysk aggression. Den 
alltmer aktiva och självsäkra roll som Kina, och i mindre mån andra aktörer som Indien, intagit på 
den globala scenen var också något som fördes på tal apropå en förändrad multilateral ordning. Till 
sist nämndes globaliseringen antingen som en utmaning i sig eller som en företeelse med 
flerdimensionella konsekvenser, såsom förlorad europeisk konkurrenskraft eller ökade sociala 
orättvisor.  

2.3. Huvudsakliga ämnen och prioriteringar 
Tittar man på de politiska frågor som stats- och regeringscheferna tog upp är det viktigt att skilja 
mellan det sammanlagda antalet politiska frågor och hur mycket uppmärksamhet var och en av dem 
ägnades.  

Antal ämnen och hur ingående de behandlades av talaren 
I snitt nämnde stats- och regeringscheferna 15 av de 27 frågorna i tabell 1 i sina tal i 
Europaparlamentet. En tendens som kan skönjas är att antalet ämnen i genomsnitt minskade mellan 
det första talet i januari 2018 och de senare talen.  

Figur 4 – Antal ämnen per talare 

 

Uppgiftskälla: EPRS. 

Den stats- eller regeringschef som tog upp flest frågor, 21 stycken, var Luxemburgs premiärminister 
Xavier Bettel, medan den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen, med sina åtta frågor var den 
som tog upp det minsta antalet. Men att bara titta på antalet frågor ger inte hela bilden.  
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Figur 5 – Talartid som ägnades olika frågor 

 

Uppgiftskälla: EPRS. 

Vid sidan av antalet ämnen som togs upp behöver man också undersöka hur mycket tid talarna 
ägnade åt vart och ett av dessa under sina tal. Gör man en indelning i tre kategorier (kort, medellång 
och lång tid) ser man en allmän tendens att varje enskild fråga fick allt mindre fokus vid en jämförelse 
mellan de tidigare och senare talarna. Det här innebär att de senare talarna inte bara berörde färre 
frågor utan även ägnade dem mindre politisk uppmärksamhet. Går man in på de enskilda talarna 
kan man också se skillnader mellan antalet ämnen som togs upp och hur mycket fokus de fick. 
Exempelvis tog både Lars Løkke Rasmussen och Mark Rutte upp färre frågor än genomsnittet men 
talade relativt länge om var och en av dem. Det motsatta kan sägas om Estlands premiärminister 
Jüri Ratas, som var en av dem som tog upp flest ämnen men talade relativt lite om varje fråga. Andra, 
som Luxemburgs och Polens premiärministrar, lyckades båda förena ett stort antal ämnen med stor 
politisk uppmärksamhet åt vart och ett (se figur 4 och 5).  

Hur ofta och hur ingående ämnena togs upp 
Vid en jämförelse av den politiska uppmärksamhet varje ämne fick går det också att se ett samband 
mellan hur ofta ämnet nämndes och hur mycket uppmärksamhet det ägnades. 
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Figur 6 – Hur ofta ämnena nämndes 

 

Uppgiftskälla: EPRS. 

Av alla politiska områden som togs upp var migration det enda som nämndes av varje talare. Andra 
områden som placerade sig högt var klimat (90 % av stats- och regeringscheferna), den fleråriga 
budgetramen (85 %) och försvar (85 %). I andra änden av skalan hamnade områden som 
utvecklingspolitik (20 %), transport (20 %) samt livsmedel och hälsa (5 %). Går man sedan över och 
tittar på hur mycket uppmärksamhet varje ämne fick visar figur 7 att migration, socialpolitik, den 
fleråriga budgetramen och försvar var de som i snitt ägnades mest tid. Minst uppmärksamhet av 
talarna fick transport, EU-valet, energi samt utbildning och kultur. 

Figur 7 – Tid som ägnades varje ämne 

 

Uppgiftskälla: EPRS. 
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Tittar man på dessa båda dimensioner står det klart att de ämnen som togs upp av många talare i 
många fall också ägnades mycket tid under talen. Således hamnade ämnen som migration, den 
fleråriga budgetramen och försvar högt medan andra, som utvecklingspolitik och transport, 
hamnade lågt i båda avseendena. Andra ämnen däremot, som socialpolitik, uppvisar en skillnad 
mellan frekvens och uppmärksamhet. Medan sex talare inte tog upp socialpolitik överhuvudtaget 
ägnade de övriga näst mest uppmärksamhet åt detta ämne, endast slaget av migration. Ett exempel 
på motsatsen hittar vi i klimatfrågan, som var det näst vanligaste ämnet bakom migration men som 
samtidigt fick mindre uppmärksamhet än åtta andra ämnen i tid räknat.  

Figur 8 – Hur ofta ämnena nämndes och hur stor vikt de tillmättes 

 
Uppgiftskälla: EPRS. 

2.4. Möjliga förklaringar till att tiden för de olika frågorna varierade 
mellan talarna 

Det finns förstås många olika anledningar till att vissa talare valde att betona en viss fråga medan 
andra knappt nämnde den eller inte tog upp den alls. Olikheter i nationella prioriteringar och 
partitillhörighet kan förklara vissa av variationerna. Till exempel ägnade alla talare till vänster på den 
politiska skalan en stor del av sina tal åt socialpolitik. 

De flesta som tog upp arbetslöshet kom från länder som nyligen upplevt kraftigt sjunkande 
sysselsättningstal eller där arbetslösheten alltjämt är mycket hög. Undantaget var den tyska 
förbundskanslern Angela Merkel, som talade om arbetslöshet trots att Tyskland inte tillhör de värst 
drabbade av detta problem. Pedro Sánchez och Giuseppe Conte, båda från länder med fortsatt hög 
arbetslöshet, kom med förslag på hur denna fråga kan hanteras på europeisk nivå. Pedro Sánchez 
föreslog införandet av ett ”europeiskt arbetslöshetsförsäkringssystem”, och Giuseppe Conte 
framhöll att ”den nya europeiska lagstiftande församlingen måste fortsätta kampen mot 
arbetslösheten och stödja tillväxt mer beslutsamt”. Andra skillnader kan förklaras av ämnets 
aktualitet (t.ex. om ett ämne just har diskuterats eller ska diskuteras i Europeiska rådet eller 
Europaparlamentet). Här är den transnationella vallistan ett bra exempel: Medan hälften av de sex 
första talarna tog upp frågan om transnationella vallistor nämndes den överhuvudtaget inte av de 
14 sista, eftersom den inte längre stod på agendan. Samma mönster syns i frågan om 
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toppkandidater. Ett annat exempel är handel, som under perioden januari–maj 2018 fick större 
uppmärksamhet av ett antal talare i Europaparlamentets debatt än av de flesta av talarna efter den 
perioden. Detta kan förklaras av att handelstvisten med USA vid den tidpunkten befann sig i ett 
känsligt skede och diskuterades vid de flesta möten i Europeiska rådet, fram till dess att EU:s 
stats- och regeringschefer nådde en överenskommelse den 17 maj 2018.  

2.5. En möjlighet att lägga fram nya förslag 
Debatterna om Europas framtid i Europaparlamentet var inte bara ett forum för att debattera olika 
visioner för EU:s framtid utan också ett tillfälle att lansera och diskutera nya idéer och konkreta 
förslag. Över hälften av talarna utnyttjade denna möjlighet och tog initiativ till nya förslag inom olika 
politikområden. Vissa stats- och regeringschefer efterlyste specifika mål inom vissa områden, t.ex. 
klimatförändringar, medan andra föreslog nya mekanismer för inbördes granskning avseende 
rättsstatsprincipen eller som stöd på vägen mot ekonomisk konvergens. Även om många 
koncentrerade sig på politiska frågor hade en del också förslag som gick ut på att förbättra EU:s 
institutionella uppbyggnad. Dessa förslag gick i två olika riktningar, där vissa ville se en 
uppgradering av EU-institutionerna och slopa kravet på enhällighet på olika politikområden, medan 
andra ville att fler behörighetsområden skulle flyttas över till medlemsstaterna.  

Tabell 2 – Specifika förslag från enskilda talare 
Talare Politikområden/frågor Förslag 
António Costa Europeiska 

planeringsterminen 
Konvergensmekanism för att hjälpa länderna 
att förbättra sin tillväxtpotential 

Emmanuel Macron Medborgardeltagande Samråd med medborgarna om Europas 
framtid 

Emmanuel Macron Klimat Minimipris för kol 
Emmanuel Macron Migration Stödprogram för lokala myndigheter som tar 

emot och integrerar flyktingar 
Charles Michel Rättsstatsprincipen En mekanism för inbördes granskning 

avseende rättsstatsprincipen 
Mark Rutte Klimat  55 % lägre utsläpp av växthusgaser senast 

2050 
Mateusz Morawiecki Utvecklingspolitik En europeisk utvecklingsfond för Afrika 
Mateusz Morawiecki Institutionella frågor Nationernas union 2.0: Omfördela balansen 

mellan nationalstaterna och det europeiska 
samarbetet  

Alexis Tsipras Socialpolitik Ett nytt socialt kontrakt för Europa 
Angela Merkel Säkerhet och försvar Inrätta ett europeiskt säkerhetsråd 
Pedro Sánchez Socialpolitik Bindande jämställdhetsstrategi 
Pedro Sánchez Socialpolitik Europeiskt arbetslöshetsförsäkringssystem 
Pedro Sánchez Institutionella frågor Slopa enhällighet när det gäller utrikes frågor, 

skattefrågor, den fleråriga budgetramen och 
rättsstatsprincipen 

Juha Sipilä Jordbruk Skogsfonden för EU och Afrika 
Giuseppe Conte Institutionella frågor Ge Europaparlamentet rätt till allmänt 

ansvarsutkrävande gentemot övriga EU-
institutioner 

Stefan Löfven Bedrägerier mot EU-
budgeten 

Sverige med i Europeiska 
åklagarmyndigheten 

Uppgiftskälla: EPRS. 

https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/international-summit/2018/05/17/
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3. Genomgång av debatten om de viktigaste 
politikområdena 

3.1. Ekonomiska och monetära unionen 

Uppdatering av politiken 
 

 

 

Europas ekonomiska och monetära union (EMU) infördes 1992. Den omfattar en gemensam valuta 
och en självständig penningpolitik som drivs av Europeiska centralbanken (ECB), finanspolitiska 

regler och en ganska lös ram för samordning och 
övervakning av medlemsstaternas ekonomiska politik. På 
senare tid har det också införts ett enhetligt regelverk och 
en enhetlig tillsynsram för finansinstitut i euroområdet2. 
EMU har bidragit starkt till att främja prisstabilitet, 
uppmuntra integration inom handel och finans och stödja 
den inre marknaden. Finans- och statsskuldkriserna visade 

dock att dess utformning var ofullständig. Den 
europeiska reaktionen på kriserna var mångfasetterad. 
Dels vidtogs monetära och finanspolitiska åtgärder3. Dels 
skärptes regelverket för den europeiska ekonomiska 
styrningen för att bland annat förbättra den 
finanspolitiska och makroekonomiska övervakningen4. 

Parallellt med detta inleddes 2012 diskussioner5 om hur man kan göra mer för att införa ramar för 
finanssektorn, budgetfrågor och den ekonomiska politiken 
och skapa större demokratisk legitimitet och 
ansvarsskyldighet för processen6. I mars 2017 kom 
kommissionen med ytterligare impulser genom 
offentliggörandet av vitboken om EU:s framtid7 och därefter 
                                                             

2 En introduktion till ämnet ges på Europeiska kommissionens sida How the Economic and Monetary Union works, 
Europeiska centralbankens sidor The Euro at 20, Oberoende och Gemensamma tillsynsmekanismen; samt på 
Europeiska bankmyndighetens sida Single Rulebook. 

3 Okonventionella penningpolitiska åtgärder från ECB, bilaterala lån bland medlemsstaterna och införande av 
stödmekanismer som Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). 

4 I detta sammanhang antogs åtta nya EU-förordningar och EU-direktiv (även kända som sexpacket och tvåpacket) samt 
två mellanstatliga fördrag (fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen 
och europluspakten).  

5 Begreppet ”diskussioner” används både för kommissionens initiativ och för överläggningar mellan ordförandena för 
kommissionen, eurotoppmötet, Eurogruppen och Europeiska centralbanken samt Europaparlamentets talman. 

6 Viktiga milstolpar i denna process var kommissionens meddelande från 2012 En plan för ett djupgående och verkligt 
EMU, rapporten från december 2012 Mot en verklig ekonomisk och monetär union, författad av Europeiska rådets 
ordförande i samarbete med ordförandena för kommissionen, Eurogruppen och ECB, samt rapporten från 2015 
Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, författad av ordförandena för de fyra ovannämnda 
institutionerna tillsammans med Europaparlamentets talman. 

7 Europeiska kommissionen, Vitbok om EU:s framtid: Nästa steg. 

”En bankunion, och i slutändan ett europeiskt insättningsgarantisystem, är beroende av en 
föregående riskreducering i de enskilda länderna. De båda hänger ihop. Europeisk solidaritet 
och enskilt ansvar är alltid två sidor av samma mynt.” 
Angela Merkel 

”Idén om att lösa [...] problem med 
permanenta budgetöverföringar är 
oacceptabel för oss. Försäkringen mot 
ekonomiska chocker ligger i en balanserad 
budget och låg skuldkvot.” 
Juha Sipilä 

”Ekonomisk säkerhet är lika viktigt som 
gränssäkerhet, och unionens välstånd beror 
på vår förmåga att säkerställa en stark 
ekonomisk och monetär union.” 
Klaus Iohannis 

”Eurons grundläggande löfte var att den 
skulle ge oss alla större välstånd – inte en 
omfördelning av välståndet.” 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_sv
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.sv.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.sv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.sv.html
https://eba.europa.eu/languages/home_sv
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A42012A0302%2801%29
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX%3A52012DC0777R%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_sv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sv
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ett diskussionsunderlag om en fördjupning av EMU8. I sitt tal om tillståndet i unionen i 
september 2017 tillkännagav kommissionens ordförande ytterligare politiska initiativ för att stärka 
styrningen av EMU. Strax efter det talet godkände Europeiska rådet ledaragendan9, där mötet i juni 
2018 sattes som sista datum för att fatta konkreta beslut om en EMU-reform. Slutligen lade 
kommissionen fram en uppsättning förslag och initiativ för att fullborda EMU i december 201710 
samt ytterligare två förslag i maj 201811.  

Under denna period har Europaparlamentet bidragit till diskussionen om framtiden för EMU genom 
att anta ett antal viktiga resolutioner.12 Bland sina många rekommendationer har parlamentet t.ex. 
lyft fram behovet av att förenkla det nuvarande regelverket och stärka det demokratiska 
ansvarsutkrävandet genom en starkare roll för Europaparlamentet och de nationella parlamenten 

och genom att Europeiska stabilitetsmekanismen och fördraget 
om stabilitet, samordning och styrning inlemmas i EU:s rättsliga 
ram. Dessutom har parlamentet pekat på behovet av en 
finanspolitisk kapacitet för konvergens och stabilisering av 
euroområdet, en enad representation för euron i internationella 
organisationer (t.ex. Internationella valutafonden), bättre 

samordning av finanspolitiken, mer investeringar i nyckelsektorer samt skattereformer för att 
förhindra skatteflykt och skatteundandragande.  

Diskussionen om EMU:s framtid var emellertid inte begränsad till EU-institutionerna. I ett tal vid 
Sorbonne i september 2017 presenterade Frankrikes president Emmanuel Macron en reform av 
EMU som en av sex dimensioner i ett initiativ för Europa. En månad senare skickade Tysklands 
dåvarande finansminister Wolfgang Schäuble ut ett icke-officiellt dokument till sina kollegor i 
Eurogruppen. En tredje syn på frågan gavs i mars 2018 i ett ställningstagande från finansministrarna 
i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Finland och Sverige.  

Medlemsstaternas mångskiftande ståndpunkter13 gjorde att det inte blev några genombrott i 
Europeiska rådet. I stället för konkreta beslut i juni 2018 – som man hade ställt i utsikt i ledaragendan 
– ägde intensiva förhandlingar rum under flera Eurogruppsmöten och eurotoppmöten i juni, 
oktober och december 2018. I december enades till sist EU-ledarna försiktigt om att Europeiska 
stabilitetsmekanismen skulle utgöra en gemensam säkerhetsmekanism för den gemensamma 
resolutionsfonden. De tillkännagav också sin avsikt att införa klausuler om kollektivt agerande för 
statsobligationer i euroområdet senast 2022 och att göra detta åtagande till en del av 
ESM-fördraget. När det gällde det europeiska insättningsgarantisystemet kunde de dock konstatera 
att det behövdes mer tekniskt arbete av en högnivågrupp som skulle rapportera tillbaka senast i juni 
2019. De kunde heller inte enas om behovet av en ekonomisk stabiliseringsfunktion men var 
samtidigt mer öppna för att gå vidare med utformning, genomförande och tidsplanering avseende 
                                                             

8 Europeiska kommissionen, Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union. 
9  Europeiska rådet, Ledaragendan. 
10  Se Europeiska kommissionens meddelande Ytterligare steg mot fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen: en 

färdplan, COM(2017) 821. 
11  Närmare bestämt reformstödsprogrammet och den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen. 
12  Bland annat resolutionerna om den ekonomiska politiken i euroområdet (2017/2114(INI)), om översynen av ramen för 

ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (2014/2145(INI)), om möjliga utvecklingar och justeringar av 
den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (2014/2248(INI)), om att förbättra Europeiska 
unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI)) och om budgetkapacitet för 
euroområdet (2015/2344(INI)). 

13  Medan vissa medlemsstater prioriterade riskdelningsåtgärder (anförda av Frankrike) pläderade andra för 
riskminskningsåtgärder (anförda av Tyskland). 

”Den nyliberala krishanteringens 
misslyckande föder ett monster i 
form av chauvinism och 
högerpopulism.” 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe.en
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_sv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_sv
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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ett instrument för konvergens och konkurrenskraft, som skulle ingå i EU-budgeten (inspirerat av det 
tysk-franska förslaget från den 16 november 2018). 

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
Flera stats- och regeringschefer som yttrade sig i debatten 
nämnde uttryckligen bankunionen som ett viktigt mål för att 
skydda medborgarnas besparingar i hela EU, och gjorde ett fast 
åtagande att fortsätta arbetet för att nå detta mål. Åsikterna gick 
dock isär i fråga om hur detta skulle uppnås och när det 
europeiska insättningsgarantisystemet skulle införas. Ledarna 

från finanspolitiskt konservativa medlemsstater betonade oftare behovet av att rensa bankernas 
balansräkningar från nödlidande lån innan insättningsgarantin och bankresolutionen kan stödjas av 
en gemensam europeisk finansiell säkerhetsmekanism, med målet att minska risken för att den alls 
behöver användas. Det förekom också meningsskiljaktigheter när det gällde målsättningarna för en 
ny budget för euroområdet, som ska förhandlas fram inom ramen för den fleråriga budgetramen 
2021–2027. Stats- och regeringscheferna var inte överens om att det behövdes en 
stabiliseringsfunktion (dvs. för att dämpa effekterna av en ekonomisk nedgång), men de var mer 
öppna för att gå vidare med utformandet, genomförandet och tidsplaneringen av ett ”instrument 
för konvergens och konkurrenskraft” (inspirerat av det tysk-franska förslaget av den 16 november 
2018). 

Samtliga stats- och regeringschefer som har yttrat sig i debatten hittills, inklusive premiärministern 
i Kroatien, ett land som ännu inte är medlem i euroområdet, har uttryckt stöd för att fullborda EMU. 
Alla talare anser att ett starkare EMU kan förebygga ytterligare kriser och stödja en mer 
sammanhållen union. De åsikter som stats- och regeringscheferna hittills har uttryckt inom ramen 
för debatten om Europas framtid när det gäller skattepolitik går isär. Vissa vill till exempel att 
beskattning av den digitala ekonomin förblir ett nationellt instrument, medan andra hellre ser det 
som en källa till egna medel för EU. Samtliga EU-ledare som har yttrat sig hittills stöder däremot ett 
gemensamt arbete för att gripa sig an skadlig skattepraxis, i synnerhet skattebedrägeri och 
skatteundandragande, och en övergång till en gradvis harmonisering av bolagsskattebasen. 

Även om stats- och regeringscheferna har uttryckt sitt stöd för 
att snabbt fullborda Ekonomiska och monetära unionen har 
debatterna visat hur deras åsikter går isär när det gäller hur EU 
bör gå tillväga för att uppnå detta mål. De som är för 
riskminskning insisterade på att budgetbalans och sunda 
banksystem som sanerats på nödlidande lån är förutsättningar 
för riskdelningsarrangemang, till exempel inom ramen för 

bankunionens europeiska insättningsgarantisystem. Andra lade större vikt vid behovet av att stärka 
solidariteten mellan medlemsstaterna, och därmed avstyra finanskriser och skydda medborgarnas 
besparingar. Europeiska rådets och eurotoppmötenas slutsatser återspeglar dessa 
meningsskiljaktigheter. Vad gäller skattefrågorna har stats- och regeringschefernas krav på att EU 
utrustas med verktyg för att bekämpa skatteflykt och 
skatteundandragande delvis omsatts i lagstiftning. En rättvis 
beskattning av bolag, särskilt de med en betydande digital närvaro 
i dataekonomin, är dock fortfarande ett oåtkomligt mål. I avsaknad 
av en gemensam EU-strategi har ett flertal medlemsstater beslutat 
sig för att införa egna digitala skatter. 

”Jag tror på en bankunion som 
skyddar medborgarnas besparingar 
i hela EU och minskar enskilda 
medlemsstaters utsatthet.” 
Leo Varadkar 

”Behovet av en verkligt gemensam 
solidaritet mellan medlemsstaterna, 
utan att EU delas upp i olika 
geografiska områden, återspeglas i 
utmaningen att fullborda 
Ekonomiska och monetära unionen.” 
Giuseppe Conte 

”Vi måste [...] förebygga företags 
skatteflykt. Vi måste få dem att 
genomgående betala skatt i de länder 
där de faktiskt är verksamma och 
genererar sin vinst.” 
Peter Pellegrini 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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3.2. Migration 

Uppdatering av politiken 
 

 

 

Sedan 2015 har Europa stått inför den största migrationsutmaningen sedan andra världskrigets slut. 
Den rekordstora tillströmningen av flyktingar och irreguljära migranter till EU, som nådde sin 
kulmen 2015, har blottlagt flera olika fel och brister i EU:s politik för asyl, de yttre gränserna och 
migration. I ett tal i december 2017 förklarade parlamentets talman, Antonio Tajani, att ett splittrat 
tillvägagångssätt är motsatsen till effektiva lösningar, och att vi istället behöver en stark EU-strategi, 
en verklig samordning av våra insatser och fler gemensamma medel och resurser.  

Även om de rekordstora migrationsströmmarna till EU under 2015 och 2016 hade minskat i slutet 
av 2017 och under 2018 kommer migrationstrycket sannolikt även fortsättningsvis att vara högt, 
och hanteringen av migrationsströmmarna kommer med största sannolikhet att ligga högt på EU:s 
dagordning även i framtiden. Detta återspeglas även i de allt större beloppen, den ökande 
flexibiliteten och mångfalden i EU:s finansiering av migrations- och asylpolitik både inom och 
utanför den nuvarande och framtida EU-budgeten. I det som kommissionen kallar en effektiv, rättvis 
och gedigen EU-politik för migration, som är anpassad till de framtida utmaningarna, ingår att 
upprätta ett starkt och effektivt asylsystem i EU, att minska incitamenten för irreguljär migration, att 
säkra EU:s yttre gränser och att säkerställa effektivare lagliga vägar för reguljära migranter.  

Migrationstrycket blottlade brister i det gemensamma 
europeiska asylsystemet (Ceas), vilket fick kommissionen att 
inleda en reform av asylsystemet. Nästan tre år efter att två paket 
med förslag hade lagts fram nåddes en preliminär 
delöverenskommelse mellan institutionerna om tre ärenden 
(skyddsgrundsförordningen, det omarbetade direktivet om 
mottagningsvillkor och unionsramen för vidarebosättning), men 
de fick sedan inget slutligt stöd i rådet. Rådet kunde inte heller enas om en gemensam ståndpunkt 
när det gällde två andra ärenden (Dublinförordningen och förordningen om asylförfaranden). 
Diskussionerna i rådet för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en 
asylansökan (ofta kallat Dublinsystemet) har befunnit sig i ett skede med samråd mellan 
medlemsstaterna i nästan tre år. Den mest kontroversiella frågan handlar om att nå en kompromiss 
om principen om solidaritet och rättvis fördelning av ansvaret för asylsökande. Detta gjorde att 
kommissionen lade fram förslag, som den dock ännu inte skulle kunna genomföra, om tillfälliga 
arrangemang för solidaritet och ansvar för flyktingar och migranter som räddats på väg till Europa 
vid sök- och räddningsinsatser, som skulle fungera till dess att den nya Dublinförordningen och 
resten av paketet om det gemensamma europeiska asylsystemet började tillämpas. 

Migration blir snabbt en allt viktigare fråga på EU:s 
dagordning, men regeringarna kan inte komma fram till 
en kompromiss om de interna aspekterna av EU:s 
migrationspolitik. Kommissionen har därför gradvis börjat 

rikta sin uppmärksamhet mot ett samarbete med tredjeländer om att hantera 
migrationsutmaningarna utanför EU:s gränser. Integreringen av migration i utvecklingspolitiken, 

”Laglig migration har positiv inverkan på vår ekonomiska utveckling; den har en viktig funktion i 
de sektorer där det råder brist på arbetskraft, och bidrar till att mildra en av vår kontinents 
utmaningar, nämligen en åldrande befolkning.” 
Pedro Sánchez 

”Det är absolut nödvändigt att 
omedelbart se över det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet och Dublinförordningen 
för en rättvisare fördelning av 
belastningen från migration och 
flyktingar.” 
Nicos Anastasiades 

”Samarbete med tredjeländer är nyckeln för 
att minska den irreguljära migrationen.” 
Jüri Ratas 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_sv.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
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som Europaparlamentet tog upp i sin resolution från april 2017, har blivit en av de viktigaste 
prioriteringarna i EU:s förbindelser med tredjeländer, och ett av de främsta instrumenten för att 
minska incitamenten till irreguljär migration. I detta syfte har EU framförallt inriktat sig på tre 
huvudsakliga verktyg: partnerskap med tredjeländer genom 
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, säkerställande av 
en effektiv politik för återvändande och återtagande samt 
bekämpning av människosmuggling och människohandel. Även 
om sambandet mellan utvecklingsförutsättningar och 
migrationsflöden är långt ifrån tydligt, har EU inrättat flera finansieringsinstrument och projekt som 
syftar till att hantera utmaningarna längs de största migrationsvägarna, bland annat genom att ta 
itu med de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration, förbättra mottagningsvillkoren för 
flyktingar och deras familjer närmare hemmet och hjälpa de samhällen som tar emot den största 
andelen fördrivna personer. För att öka andelen återvändande irreguljära migranter har EU inriktat 
sig på att förbättra sin egen återvändandekapacitet, att ingå återtagandeavtal eller praktiska 
arrangemang (för närvarande finns det 23) och att inleda dialoger och partnerskap med viktiga 
ursprungs- och transitländer, bland annat Libyen och Turkiet. 

Den rekordstora tillströmningen av flyktingar och irreguljära migranter blottlade även flera olika fel 
och brister i EU:s politik för de yttre gränserna. Den påverkade Schengenbestämmelsernas 
funktionssätt i och med att flera medlemsstater har återinfört in- och utresekontroller. För att möta 
dessa utmaningar har kommissionen inlett en mer omfattande reformprocess för att göra EU:s yttre 
gränser starkare genom att förstärka kopplingen mellan gränskontroller och säkerhet. Å ena sidan 
har åtgärderna för att skydda EU:s yttre gränser handlat om att stärka EU:s regler för gränsförvaltning 
och stärka och ge berörda EU-byråer, såsom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, utökade 
uppdrag. Å andra sidan arbetade man, i samband med ett antal avgörande brister i EU:s 
informationssystem, med att stärka dessa system och teknologier för säkerhet, kriminalregister samt 
gränsförvaltning och migrationshantering (Schengens informationssystem, Informationssystemet 
för viseringar), med att inrätta nya system (EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd, in- och 
utresesystemet) och med att förbättra deras interoperabilitet. EU har också stegvis börjat införa och 
genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen på nationell nivå och EU-nivå, vilket bör 
leda till att flödet av irreguljära migranter begränsas och att den organiserade brottsligheten och 
riskerna för terrorism minskar. 

Migration är inte bara en utmaning för EU, utan också en möjlighet. Med tanke på framtida 
utmaningar, som en åldrande befolkning och en ekonomi 
som blir allt mer beroende av högkvalificerade arbeten, 
kommer migrationen att vara ett viktigt verktyg för att göra 
välfärdssystemen i EU-länderna mer hållbara och säkerställa 
hållbar tillväxt i EU:s ekonomi. Kommissionen föreslog 
därför en översyn av det system som gäller sedan 2009 i 

syfte att skapa mer flexibla inresevillkor, bättre inreseförfaranden och utökade rättigheter för 
högkvalificerade arbetstagare. Parlamentet och rådet antog sina ståndpunkter i ärendet, men 
förhandlingarna avstannade. Trots parlamentets ansträngningar för att återuppta förhandlingarna, 
under förutsättning att de medför förändringar på vissa områden jämfört med det befintliga 
systemet, har det inte gjorts några framsteg på flera månader. Enligt kommissionen är det inte 
tillräckligt att locka till sig migranter – man måste också vidta åtgärder för att de faktiskt ska 
integreras i värdsamhällena. I detta syfte antog kommissionen en handlingsplan och ger 
finansiering till EU-länderna för att hjälpa dem att ta vara på den ekonomiska, sociala och kulturella 
potentialen hos tredjelandsmedborgare, inbegripet asylsökande och flyktingar. 

”Migrationsflöden är en del av 
människans historia. Vi borde inte 
vara rädda för dem. Vi borde 
förstå dem.” 
Charles Michel 

”Kaotisk migration påverkar hela 
samhällets förtroende för 
flyktingmottagandet – men värst påverkar 
det flyktingarna själva.” 
Stefan Löfven 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_sv.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
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Av humanitära skäl efterlyste kommissionen även åtgärder för att förbättra de lagliga vägarna till 
Europa. Syftet är att visa att det finns alternativ till irreguljär migration. För att stödja de mest utsatta 
i behov av internationellt skydd, och hjälpa dem att hitta en säker väg till Europa, har kommissionen 
tillsammans med medlemsstaterna inrättat flera vidarebosättningsmekanismer, till exempel 
nödsituationssystemet, som löpte ut 2017, och det nuvarande systemet, som löper ut i oktober 
2019. Alla åtaganden har dock ännu inte förverkligats, och ett förslag om att införa en unionsram för 
vidarebosättning blockeras i rådet. 

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
Samtliga stats- och regeringschefer som yttrat sig i 
parlamentets debatter om EU:s framtid tog upp migration, och 
var eniga om att migration är en av de största utmaningarna 
som EU står inför. De var överens om att utmaningen bara kan 
hanteras på EU-nivå. Även om de flesta stats- och 
regeringschefer betonade behovet av gå vidare med reformen 
av det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) och göra framsteg i frågan om omplacering, 
har EU:s ledare vid flera möten i Europeiska rådet misslyckats med att åstadkomma ett genombrott 
när det gäller de interna aspekterna av migration och EU:s asylpolitik. Tolv talare efterlyste ett bättre 
samarbete med ursprungs- och transitländerna, och flera av dem efterlyste en ”Marshallplan” för 
Afrika. Åtta talare betonade även kontrollen av EU:s yttre gränser, och Frontex viktiga funktion i 
detta sammanhang. Det var dock endast Charles Michel och Pedro Sánchez som nämnde de positiva 
aspekterna av laglig migration. 

Stats- och regeringscheferna har visat att de i hög grad är eniga på flera punkter på 
migrationsområdet, tack vare Europeiska rådets ansträngningar för att finna en gemensam och 
övergripande EU-strategi ända sedan migrationskrisens utbrott 2015. Alla har erkänt att 
migrationen är en stor utmaning som måste hanteras gemensamt på EU-nivå. Många talare 
efterlyste också ett förstärkt samarbete med ursprungs- och transitländerna samt ytterligare 
finansiering till EU:s migrationspolitik. Det råder dock fortfarande oenighet om reformen av Ceas, 
som många talare beskrev som brådskande. Många betonade även ansvar och solidaritet som 
viktiga gemensamma värden. Lars Løkke Rasmussen och 
Mateusz Morawiecki efterlyste dock mer flexibilitet för 
medlemsstaterna när det gäller hanteringen av 
migrationsutmaningen. Den enda som tog upp de negativa 
effekter som migrationen har på migranterna själva var Stefan 
Löfven. 

3.3. Den sociala dimensionen 

Uppdatering av politiken 

Vad är den sociala dimensionen?  
Begreppet Europeiska unionens sociala dimension går utöver den rena sysselsättnings- och 
socialpolitik som regleras i avdelningarna IX och X i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det 
har en lång historia, som har byggts upp sedan Romfördraget. 
Medan artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget) innehåller krav på en social marknadsekonomi 
med hög konkurrenskraft, fästs i artikel 9 i EUF-fördraget (den 

”Det är bara på EU-nivå som vi kan 
gripa oss an de bakomliggande 
orsakerna till det migrationsproblem 
som har ändrat balansen i våra 
samhällen.” 
António Costa 

”Vi stöder en mer flexibel – men ändå 
obligatorisk – solidaritetsmekanism.” 
Lars Løkke Rasmussen 

”Detta sociala Europa är också ett 
suveränt Europa – det är grunden som vi 
tror på. Det finns skillnader, men vi måste 
undvika att göra skillnaderna större. 
Kärnan i det europeiska äventyret är en 
fastare sammanslutning.” 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/sv/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
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horisontella sociala klausulen) samma vikt vid en välavvägd ekonomisk tillväxt och hållbar 
utveckling som vid full sysselsättning, en hög nivå av socialt skydd, jämställdhet, främjande av social 
rättvisa och respekt för mångfalden. Den föreskriver att sociala hänsynstaganden ska beaktas inom 
alla politikområden. Båda dessa artiklar får konsekvenser för innehållet i EU:s berörda politik och 
program och för de processer inom vilka de utformas och genomförs. Genomförandet kan uppnås 
genom hårda verktyg (lagstiftning, ekonomisk styrning) och mjuka verktyg (politikutveckling 
genom ömsesidigt lärande, vägledning). De sistnämnda dominerar på de politikområden som är 
relevanta för den sociala dimensionen.  

Den ”nya” tonvikten på den sociala dimensionen?  
Efter en period utan lagstiftning på det socialpolitiska området som började 2004, och som följdes 
av åtstramningar efter den finansiella och ekonomiska krisen 2008, var några av 

Junckerkommissionens prioriteringar att fördjupa den 
ekonomiska och monetära unionen (EMU) och att stärka 
dess sociala dimension. De fem ordförandenas rapport 
(22 juni 2015) förklarade att det var EU:s mål att få ett ”socialt 
kreditbetyg” på AAA, som ett verktyg som bidrar till rättvis 
och balanserad tillväxt, anständiga arbetstillfällen och skydd 
av arbetstagare, och därmed uppdatera den rättsliga ramen 
för EU:s arbetsmarknader och välfärdsstater. I rapporten 

föreslås även en bred diskussion om framtiden för EU:s sociala dimension, som inleddes med 
diskussionsunderlaget om EU:s sociala dimension. Tre scenarier presenterades i underlaget: i) att 
enbart inrikta sig på den fria rörligheten för arbetstagare, ii) att utveckla vad som väsentligen skulle 
vara ett Europa i flera hastigheter och iii) att faktiskt fördjupa EMU i hela EU-27. 
I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen underströks dessutom de starka 
kopplingarna mellan ekonomisk politik och socialpolitik. I diskussionsunderlaget om framtiden för 
EU:s finanser presenterades slutligen i vilken utsträckning EU:s sociala dimension kan stödjas 
finansiellt. 

Viktiga steg  
I mars 2017 föreslog kommissionen en helhetsinriktad 
referensram, den europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(”den sociala pelaren”), för att uppdatera EU:s 
arbetsmarknader och välfärdsstater med anledning av de 
nya utmaningar och risker som uppstått, inbegripet 
ungdomsarbetslösheten och ökningen av atypiskt arbete. 
De 20 principerna och rättigheterna i den sociala pelaren 

bygger på det redan befintliga sociala regelverket, men når 
långt bortom den strikt avgränsade socialpolitiken och 
behandlar lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, 
rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och social integration. 
Kommissionen, parlamentet och rådet visade sitt engagemang 
när de tre institutionerna gemensamt proklamerade den sociala 
pelaren. 

”Europa är dock inte begränsat till sin inre 
marknad. För att parafrasera Jacques 
Delors: man blir inte förälskad i den inre 
marknaden. Vi måste arbeta parallellt mot 
en europeisk social modell som främjar 
uppåtgående social konvergens i alla 
medlemsstater.” 
Xavier Bettel 

”Det vi nu behöver i Europa är inte 
mindre solidaritet och fler gränser, 
utan snarare ett nytt socialt kontrakt 
för social sammanhållning och folks 
välstånd. [...] En rättsligt bindande 
europeisk pelare för sociala 
rättigheter.” 
Alexis Tsipras 

”Resultatet [av krisen] var ojämlikhet, i 
synnerhet ojämlikhet mellan 
generationerna – den ojämlikhet som 
drabbar unga människor på vår kontinent 
– och, självklart, bristande jämställdhet [...] 
Vi måste uppmana till ett socialt Europa, 
ett Europa med rättigheter.” 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_sv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_sv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_sv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_sv.pdf


EPRS | Europaparlamentets utredningstjänst 
  

 

19 

Det är medlemsstaternas ansvar, i samarbete med arbetsmarknadens parter, att genomföra den 
sociala pelarens principer. EU har stöttat dessa insatser och mobiliserat EU:s viktigaste politiska 
verktyg till hands: lagstiftning, vägledning, styrning och finansiering. När det gäller lagstiftning och 
vägledning har Europaparlamentet efterlyst nya åtgärder för att modernisera arbetslivet, det sociala 
skyddet och tillgången till utbildning. Genom att införa lagstiftningsåtgärder och 
icke-lagstiftningsåtgärder på unionsnivå och medlemsstatsnivå, bland annat en förbättring av den 
sociala dialogen på alla nivåer, har det gjorts framsteg i genomförandet av den sociala pelaren. För 
att stärka styrningens sociala aspekter när det gäller innehållet har 2018 och 2019 års rapporter i 
anslutning till Europeiska planeringsterminen använt den sociala resultattavla som åtföljer den 
sociala pelaren. Europaparlamentet upprepade 2017 åter idén om att införa ett ”förfarande för 
sociala obalanser” när man utarbetar landsspecifika rekommendationer. Det finns fortfarande flera 
problem som måste angripas när det gäller att stärka de sociala aspekterna av planeringsterminen, 
bland annat vikten av demokratisk kontroll i samband med att EMU fördjupas. I april 2019 inledde 
kommissionen slutligen en debatt om att övergå från enhällighet till omröstningar med kvalificerad 
majoritet på vissa områden av socialpolitiken för att bredda den begränsade omfattningen för EU:s 
befogenheter, inbegripet parlamentets befogenheter. Vad gäller EU:s finansiering kommer 
debatten om den fleråriga budgetramen efter 2020 och dess 
resultat att få stor betydelse. Parlamentet har lagt fram flera 
förslag för att säkra finansiellt stöd för nya prioriteringar och 
högre utgiftstak samt för att åstadkomma större synergi mellan 
fonderna, till exempel Sammanhållningsfonden och ESF+, och 
kopplingar mellan utgifter och resultat. I diskussionsunderlaget 
Mot ett hållbart EU 2030 från 2019 betonades att sociala 
investeringar fortfarande måste prioriteras.  

Utsikter  
Globalisering, demografiska utmaningar och den digitala omvandlingen har inneburit enorma 
påfrestningar på arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Utmaningarna har förvärrats av de konflikter 
mellan EU:s centrala områden och randområden som brutit ut sedan 2004 till följd av 
statsskuldkrisen, och av nya konflikter mellan öst och väst. Som en reaktion på detta ämnade 
Junckerkommissionen stärka EU:s sociala dimension. Det finns för närvarande flera lovande spår 
som kan leda till att EU:s sociala dimension stärks ytterligare. Vissa menar att den sociala pelaren kan 
skapa en ny politisk dynamik. Andra hävdar att det förutom fördelningspolitiken också bör läggas 
större fokus på beskattning, och inte bara när det gäller företag. Det kvarstår dock fortfarande 
grundläggande frågor som måste klargöras och åtgärdas, bland annat en överenskommelse mellan 
medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt eller lämpligt att EU har en social dimension och 
en noggrann bedömning av de instrument som EU förfogar över för att utforma och genomföra sin 
politik. EU:s sociala dimension är så komplex att det för att stärka den krävs att man inrättar 
styrningsmekanismer14 som gör det möjligt för flera aktörer inom olika sektorer att lösa problem 
gemensamt.  

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
 

 

                                                             

14  Bevir, M. 2013. Governance: A very short introduction. Oxford University Press. 

”En av våra framgångar är vår sociala 
modell, som måste förbättras 
ytterligare, samtidigt som dialogen 
med arbetsmarknadens parter 
främjas och hänsyn tas till den sociala 
sammanhållningen.” 
Andrej Plenković 

”Vi får inte glömma att social rättvisa är en av de grundläggande principer som vårt samhälle bygger 
på. ... Man kan inte tala om social utveckling om man inte hanterar utanförskap, fattigdom och 
ojämlikhet. Det är viktigt att vi har en ambitiös socialpolitik för att bekämpa dessa ojämlikheter.” 
Mateusz Morawiecki 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_SV.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=89&newsId=2562
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_SV.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_SV.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_sv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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De flesta stats- och regeringscheferna erkänner de bestående negativa konsekvenserna av den 
ekonomiska och finansiella krisen för medborgarnas försörjning i hela Europa, och i synnerhet de 
oproportionerliga följderna för de mest utsatta – ungdomarna. Vissa hänvisade till bristande 
solidaritet i Europa, antingen i samband med migration eller ekonomiska frågor, vilket också lett till 
en oförmåga att skapa ett rättvisare, mer socialt Europa. Mot bakgrund av detta föreslog vissa 
EU-ledare konkreta europeiska lösningar för att bemöta människors oro, till exempel förslag om att 
skapa en minimilön i EU och en EU-arbetslöshetsförsäkring. Majoriteten av de EU-ledare som har 
yttrat sig har uttryckt sitt stöd för de värden och principer 
som uttrycks i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
och vissa påminde om att principen om social rättvisa var 
själva kärnan i den europeiska gemenskapen. Ett flertal stats- 
och regeringschefer stödde en uppåtgående konvergens av 
sociala standarder, och uppmanade till att prioritera social- 
och välfärdspolitiken efter år av åtstramningspolitik och 
växande ojämlikheter i Europas samhällen.  

Flera stats- och regeringschefer betonade att det, i en tid då globalisering och ökande digitalisering 
omformar världen, finns ett behov av att återvända till det 
europeiska sociala kontraktets ursprung och bygga vidare 
på det, för att bemöta dagens krav. Vissa EU-ledare varnade 
mot att inrikta sig på enbart nationella åtgärder för att lösa 
problem som ungdomsarbetslöshet, eftersom detta skulle 
skapa ytterligare utanförskap och bidra till den 

nationalistiska retoriken, särskilt i en tid då det sker politiska förändringar i Europa. Vissa hänvisade 
till en ”solidaritetskris” i Europa som väcker missnöje bland medborgarna, och menade att man, nu 
mer än någonsin, bör främja en ambitiös socialpolitik för morgondagens Europa. 

3.4. Handel  

Uppdatering av politiken 
Internationell handel har blivit en viktig fråga på EU:s 
dagordning. Samtalen om nya frihandelsavtal, särskilt med 
Förenta staterna och Kanada, ledde till häftiga debatter i 
civilsamhället. Kommissionen reagerade på denna 
utveckling genom att 
lägga fram EU:s nya 
strategi Handel för alla 

2015. Den lade också fram ett diskussionsunderlag 2017 om hur 
vi bemöter globaliseringen. Som en följd av detta inriktades EU:s 
handelspolitik medvetet mot en mer värdebaserad, 
inkluderande och progressiv agenda, både när det gäller 
handelsavtal och lagstiftningsinstrument.  

”En europeisk drivkraft framåt på dessa 
prioriterade områden, till exempel genom 
djärva formuleringar som den europeiska 
arbetslöshetsförsäkringen, är inte bara det 
bästa motmedlet mot bristen på 
arbetstillfällen, utan även mot 
nationalistiska strömningar.” 
Giuseppe Conte 

”Vi måste bekämpa de växande 
ojämlikheterna i samhället och omfördela 
välståndet på ett mer effektivt sätt. Att 
införa en europeisk minimilön är ett sätt att 
skapa social solidaritet.” 
Peter Pellegrini 

”Det är dock mycket skadligt om viktiga 
aktörer fortsätter att bygga handelshinder. 
Vi måste göra allt vi kan för att förebygga 
eller riva ned sådana hinder. Särskilt för 
mindre länder skulle skadan vara 
ödesdiger. Vi måste respektera och följa de 
gemensamma reglerna om handel.” 
Juha Sipilä ”Svaret på illojal konkurrens är inte 

protektionism. Vi ska inte stänga vår 
marknad och bli mer som Kina. Istället 
borde vi använda vårt gemensamma 
politiska och ekonomiska inflytande för 
att kräva rättvis handel på våra villkor.” 
Krišjānis Kariņš 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
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Handelsavtal 
Sedan strategin Handel för alla offentliggjordes har EU arbetat för flera (nya eller uppdaterade) 
frihandelsavtal med handelspartner i hela världen (Kanada, 
Japan, Singapore, Vietnam, Mexiko, Chile, Australien och Nya 
Zeeland). Två av EU:s största framgångar inom 
handelsförhandlingarna under de senaste åren är att det 
övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och 
Kanada (Ceta) provisoriskt trädde i kraft i september 2017 och 
att avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan 
trädde i kraft i februari 2019. Detta frihandelsavtal mellan EU 
och Japan skapar det största handelsområdet i världen, med 
600 miljoner människor och en tredjedel av världens bruttonationalprodukt (BNP). 

Frihandelsavtalet med Singapore var föremål för ett yttrande 
från Europeiska unionens domstol i maj 2017, vilket ledde till 
att man beslutade sig för att dela upp avtalet i ett handelsavtal 
och ett avtal om investeringsskydd. I de nya avtalen fästs 
särskild uppmärksamhet vid att göra handeln mer 
inkluderande, till exempel för små och medelstora företag. 
Parlamentet har aktivt utövat sin kontrollfunktion, både under 
förhandlingarna och vid sitt slutgiltiga godkännande av 

handelsavtalen.  

Handelsförhandlingarna med Förenta staterna togs åter upp på dagordningen 2018, efter flera 
handelskonflikter med Trumpadministrationen, nämligen  

• Förenta staternas tullar på import av stål och aluminium från EU och andra partner,  
• utredningen om tullar på bilar och bildelar, och  
• Förenta staternas blockering av nomineringar till WTO:s överprövningsorgan.  

På grundval av överenskommelsen mellan Juncker och Trump från juli 2018 lade kommissionen i 
januari 2019 fram två förhandlingsdirektiv för rådet för ett handelsavtal om (ej jordbruksrelaterade) 
industriprodukter och ett avtal om bedömning av överensstämmelse, i syfte att göra mer för att 
minska spänningarna i handeln med Förenta staterna. 

En handelspolitik som skyddar 
På kort och medellång sikt kommer EU sannolikt att 
genomföra en handelspolitik som i allt högre grad skyddar 
medborgarna, samtidigt som den underlättar en 
inkluderande och öppen handel. I detta sammanhang har 
man antagit en mekanism för granskning av utländska 
direktinvesteringar. Syftet med mekanismen är att se till att 
öppenhet för investeringar inte undergräver EU:s strategiska intressen. Dessutom har 
kommissionen uppmanat parlamentet och rådet att före utgången av 2019 anta instrumentet för 
internationell upphandling, vilket legat på is på grund av medlemsstaternas motstånd. Syftet med 
instrumentet för internationell upphandling är att skapa upphandlingsmöjligheter i Kina genom att 
införa förfaranden som gör att EU kan begränsa tillträdet till sina öppna upphandlingsmarknader 
om tillträdet inte är ömsesidigt. Dessutom har de handelspolitiska skyddsinstrumenten 
moderniserats och en ny metod införts för beräkning av antidumpningstullar för att bättre skydda 
europeiska företag mot import av underprissatta varor. 

”För om vi vill kunna agera, om vi vill 
avgöra vår egen framtid, måste Europa 
stå enat. Nu mer än någonsin. ... Så låt 
oss sända ett starkt budskap till världen: 
Europas tro på kraften i multilateralt 
samarbete och frihandel är lika stark 
som alltid.” 
Mark Rutte 

”I Förenta staterna – drömmarnas land 
– drömmer de om mindre frihandel. Om 
färre internationella förpliktelser. Om 
handelshinder och kanske till och med 
om att bryta upp det internationella, 
regelbaserade handelssystemet. Vi får 
inte låta det ske.” 
Lars Løkke Rasmussen 

”Frihandeln är positiv, förutsatt att det 
råder ett rättvist förhållande mellan 
parterna. Vårt mål måste vara 
ömsesidighet på grundval av strikta 
sociala och miljömässiga standarder. ” 
Charles Michel 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_sv.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29607255
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_sv.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_sv.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_sv.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
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När det gäller investeringsskydd har EU också aktivt deltagit i inrättandet av en multilateral 
investeringsdomstol för att ta hänsyn till civilsamhällets oro över tvistlösningssystemen mellan 
investerare och stater (ISDS). Det kontroversiella ISDS-systemet har, delvis tack vare 
Europaparlamentets krav, ersatts med ett permanent, transparent och institutionaliserat 
investeringsdomstolssystem (ICS). Denna process har nu gått ännu längre och det pågår aktiva 
förhandlingar om att inrätta en multilateral investeringsdomstol (MIC). 

Slutligen deltar EU aktivt i reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO) för att före utgången 
av 2019 lösa det dödläge som hotar ifråga om dess system 
för tvistlösning, stärka dess övervakande roll och 
uppdatera de internationella handelsreglerna för att 
säkerställa lika villkor i den internationella handeln, där 
det för närvarande förekommer betydande 
snedvridningar. Parlamentet ger sitt starka stöd till det 

multilaterala handelssystemet och stöder reformen av WTO, och vid behov även en reform av dess 
system för tvistlösning. 

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
 

 

 

Bland de EU-ledare som uttalat sig hittills kan man fastställa likartade, men också avvikande åsikter 
om inriktningen för EU:s framtida handelspolitik. Ett antal stats- och regeringschefer 
uppmärksammar handelsliberaliseringens roll som en drivkraft för ekonomisk tillväxt, medan andra 
ser den som ett hot mot producenters och konsumenters försörjningsmöjligheter, och mer allmänt 
ett hot mot bevarandet av höga sociala och miljömässiga standarder inom EU. De flesta EU-ledare 
har erkänt att nationalistisk handelspolitik och protektionistiska åtgärder utgör ett hot mot det 
multilaterala handelssystemet, och har med kraft förbundit sig att bevara och försvara detta system. 
En växande oro över Världshandelsorganisationens verksamhet och en ökning av otillbörliga 
handelsmetoder har emellertid fått ett antal EU-ledare att efterlysa ett bättre skydd av Europas 
strategiska intressen. Vissa har betonat att EU bör fortsätta att vara öppen för handel, men att man 
inte får vara för naiv. 

De flesta stats- och regeringschefer uppmärksammade de 
aktuella förändringarna inom den globala handeln och 
uppmanade EU att hävda sig som en relevant global aktör 
på den internationella arenan. Vissa betonade att 
förändringar till följd av globaliseringen, precis som så 
många gånger 

tidigare, 
destabiliserar status 
quo och ökar rädslan 

och misstron i det europeiska samhället, och därmed leder till 
att handelsavtal avvisas. Trots de befintliga skillnaderna 
mellan stats- och regeringscheferna när det gäller vägen 

”Suveränitet handlar också om ekonomi och 
handel. Även här har vi visat en enad front, 
och jag välkomnar de framsteg som tack 
vare kommissionens initiativ gjorts under de 
senaste månaderna på området för 
ekonomisk och handelsmässig suveränitet 
för att försvara våra strategiska sektorer mot 
investeringar.” 
Emmanuel Macron 

”Under 2014 uppgick Europeiska unionens BNP till en tredjedel av världens BNP. Just nu ligger den under en 
tredjedel. Vi måste fortsätta att ingå handelsavtal med tredjeländer, eftersom sådana avtal är en investering 
i ytterligare ekonomisk tillväxt och i våra medborgares välstånd.” 
Andrej Plenković 

”Europas geografiska band och vårt 
ömsesidiga beroende på global nivå som 
världens största handelspartner innebär 
att vi behöver en värld som fungerar. Vi 
européer är alla starkare tillsammans, och 
jag hoppas att vi kommer att göra allt som 
står i vår makt för att skydda våra 
kollektiva intressen och värderingar i 
världen.” 
Jüri Ratas 

”Endast EU kan föra en handelspolitik som 
bidrar till att reglera de globala 
marknaderna och skydda de höga sociala 
standarder och standarder för miljö och 
livsmedelssäkerhet som vi vill bibehålla, 
samt till att reglera den globalisering som 
utmanar den europeiska sociala 
modellens hållbarhet.” 
António Costa 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_SV.html
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framåt, är dock Europa i sig, såsom en talare uttryckte det, ett bevis på att liberaliseringen av handeln 
leder till både välstånd och fred bland ett fritt folk. 

3.5. Den fleråriga budgetramen 

Uppdatering av politiken 
Varje år förhandlas storleken på EU:s budget inom de gränser som anges i den sjuåriga 
finansieringsplanen, som ger en vision av EU:s långsiktiga prioriteringar och som går under namnet 
”den fleråriga budgetramen”. Den nuvarande fleråriga budgetramen (för perioden 2014–2020) går 

nu in i sin slutfas och sålunda håller man redan på att utarbeta den 
fleråriga budgetramen för perioden efter 2020. Det paket om den 
fleråriga budgetramen som kommissionen lade fram den 2 maj 2018 
innehåller förslag om den fleråriga budgetramen 2021–2027, om 
egna medel för att finansiera EU:s budget och om kopplingen mellan 
EU:s budget och rättsstatsprincipen. Den åtföljdes av ett antal 

ytterligare lagstiftningsförslag om nya och fortsatta utgiftsprogram och medel inom nästa fleråriga 
budgetram. 

Kommissionens förslag: en ny, modern budget för ett EU med 27 länder 
Kommissionens förslag tar hänsyn till den ekonomiska täckningen av åtagandena i 
Bratislavaförklaringen och Romförklaringen, till de utmaningar som konstaterats under debatten 
om Europas framtid och till förlusten av en viktig bidragsgivare i och med Förenade kungarikets 
utträde. De föreslagna åtagandena uppgår till totalt 1 134 583 miljoner euro i fasta priser 2018 
under perioden 2021–2027. Beloppet motsvarar 1,11 % av BNI för EU-27 och utgör en liten 
minskning jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramens andel på 1,16 % av BNI för EU-27 
(dvs. brexitjusterad).15 

Enligt kommissionen är förslaget balanserat och baserat på en ärlig bedömning av de resurser som 
EU kommer att behöva för att leva upp till sina gemensamma ambitioner. Mer finansiering föreslås 
för sådana områden som den inre marknaden, innovation och forskning (inklusive ytterligare 29,1 % 
för Horisont Europa), miljö och klimatpolitik (+46 %) samt migration och gränsförvaltning (+207 %). 
Däremot föreslås nedskärningar inom sammanhållningspolitiken (-10 %) och den gemensamma 
jordbrukspolitiken (-15 %). För första gången innehåller förslaget om den fleråriga budgetramen en 
särskild budget för säkerhet och försvar samt för instrument som stöder den europeiska monetära 
unionen. Kommissionen föreslår dessutom nya åtgärder för att säkerställa att EU:s framtida utgifter 
skyddas inför risker kopplade till allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna. På inkomstsidan föreslog kommissionen att man skulle modernisera systemet 
med egna medel, stegvis avskaffa rabatter och införa en korg med nya resurser med koppling till 
EU:s politik för klimat, miljö och den inre marknaden. Denna reform skulle enligt kommissionen 
kunna utgöra ett tillfälle att avvika från det föråldrade konceptet med medlemsstaternas 
nettobalanser eller ”rättvisa återflöde”. 

                                                             

15 För en detaljerad översikt över kommissionens förslag se: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial 
framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal, Europaparlamentets utredningstjänst 
(EPRS), juli 2018.  

”Den övergripande nivån på 
den fleråriga budgetramen 
bör ligga så nära dess 
nuvarande proportionella 
andel som möjligt.” 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_sv
https://www.consilium.europa.eu/sv/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sv
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Parlamentets förhandlingsmandat: tillräckliga resurser för att anta nya 
utmaningar 
Parlamentet har tydligt tagit ställning när det gäller att ta fram en ambitiös och resultatinriktad EU-
budget som kan reagera på oförutsedda utmaningar och 
stödja program som tillhandahåller europeiska kollektiva 
nyttigheter. Parlamentet anser att planen för EU:s långsiktiga 
utgifter och EU:s system för inkomster bör behandlas som ett 
enda paket och att ingen överenskommelse kan nås om 
utgifter utan motsvarande framsteg i fråga om inkomster. Parlamentet anser att kommissionens 
förslag är otillräckligt med tanke på alla befintliga åtaganden, utmaningar och nya prioriteringar, 
och uppskattar att taket för den fleråriga budgetramen bör uppgå till 1 324 089 miljoner euro (i 2018 
års priser), vilket motsvarar 1,3 % av EU:s BNI och är 16,7 % mer än vad kommissionen föreslagit. 
Parlamentet har framför allt motsatt sig nedskärningar i den gemensamma jordbrukspolitiken och 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet röstade för ökat stöd för vissa områden och program, bland 
annat den inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin (t.ex. en fördubbling av det 
nuvarande anslaget för Horisont Europa). Det stödde också åtgärder mot arbetslöshet och stöd till 
ungdomar (t.ex. en tredubbling av anslaget för Erasmus+), miljö- och klimatåtgärder (t.ex. en 
fördubbling av anslaget för Life+), migration, gränsförvaltning, säkerhet och försvar. Parlamentet 
föreslog dessutom att man skulle införa två nya poster i den fleråriga budgetramen: barngarantin 
(5,9 miljarder euro) och energiomställningsfonden (4,8 miljarder euro). Dessutom bör enligt 
parlamentet EU:s bidrag till uppnåendet av klimatmålen fastställas till minst 25 % av utgifterna för 
den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. När det 
gäller de föreslagna ändringarna av systemet för egna medel anser parlamentet att de är ett viktigt 
steg mot en mer djupgående reform, men förväntar sig en ännu mer ambitiös strategi. 

Ytterligare steg i förhandlingarna 
Förslagen har också granskats av rådet. Ministrarna har arbetat på ett utkast till dokument som 
kallats för ”förhandlingspaketet”, vilket inbegriper ett antal övergripande och specifika frågor som 
måste tas upp under förhandlingarna och som mest sannolikt kräver politisk vägledning från 
EU-ländernas ledare. De diskussioner som förts hittills har dock visat att åsiktsskillnaderna i många 
avseenden fortfarande är betydande. Exempelvis kvarstår olika 
uppfattningar om den fleråriga budgetramens totala storlek, 
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och 
sammanhållningspolitiken, klimatintegrering, kopplingen till den 
europeiska planeringsterminen samt det nya instrumentet för att 
stödja den ekonomiska och monetära unionen, liksom de flesta 
inslagen i förslaget om nya egna medel.  

Det har aldrig varit lätt att nå en överenskommelse om EU:s fleråriga finansieringsplaner. De berör 
nästan alla områden av EU:s verksamhet och många konkurrerande prioriteringar och 
motsättningar måste jämkas samman bland de viktigaste beslutsfattarna. Antagandet av paketet 

om den fleråriga budgetramen inbegriper olika förfaranden 
där Europaparlamentet och rådet har olika roller, inklusive 
enhälliga beslut och en särskild roll för stats- och 
regeringscheferna i Europeiska rådet. Även om Europeiska 
rådet i enlighet med fördragen ska fastställa unionens 
”allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar”, och ”inte ha 
någon lagstiftande funktion”, visar erfarenheterna från 

”I nästa fleråriga budgetram måste den 
grundläggande principen för 
finansiering vara det europeiska 
mervärdet.” 
Andrej Plenković 

”Vi måste planera för en 
fullständig omarbetning av 
själva budgeten genom att 
skapa nya egna medel.” 
Emmanuel Macron 

”Det mycket viktigt att [inom den 
fleråriga budgetramen] öka anslagen 
för forskning och utveckling. Det är 
viktigt att detta leder till hög kvalitet i 
hela Europa, inte bara i några få 
utvalda huvudstäder.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=SV
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förhandlingarna om den fleråriga budgetramen att 
Europeiska rådet spelar en avgörande roll för att nå 
en överenskommelse, även i fråga om belopp och 
detaljerade aspekter av utgiftsprogrammen. Denna 
gång kompliceras förhandlingsprocessen 
dessutom ytterligare av att den sammanfaller med 
tidpunkten då parlamentets och kommissionens 
mandatperioder löper ut. Kommissionens och 
parlamentets avsikt att nå en överenskommelse 
före valet till Europaparlamentet i maj 2019 gick i 
stöpet genom Europeiska rådets beslut vid mötet i 
december 2018 att fortsätta arbetet på rådsnivå 
med målet att nå en överenskommelse först under 
hösten 2019 (figur 9). Huruvida denna plan är 
realistisk beror på många aspekter, inbegripet 
processen för att förnya institutionerna efter valet 
och slutdatumet för brexit. I den mer omedelbara 
framtiden förväntas det att viktiga beslut meddelas 
efter Europeiska rådets möte den 20–21 juni 2019. 

Sammanfattning av debatten i 
parlamentet 
Alla utom tre stats- och regeringschefer talade om 
denna fråga och beskrev vilka politiska 
prioriteringar som de ansåg borde finansieras i 
nästa fleråriga budgetram. 14 talare underströk 
särskilt behovet av att utveckla nya strategier 
(såsom säkerhet, innovation och den digitala 
ekonomin), och 11 av dessa betonade också 
bidraget från de ”traditionella” områdena (den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
sammanhållningspolitiken), eller betonade 
behovet av en balans mellan dessa två. Hälften av 
talarna uppmärksammade EU-budgetens storlek. 
Tre i den första gruppen av inbjudna talare 
uttryckte särskilt sin vilja att bidra mer till EU:s 
budget. Tre talare begärde uttryckligen att EU:s 
budget ska skäras ner efter brexit eller förbli 
proportionell i relativa termer. Andra betonade 
dock behovet av att förse EU med en budget som 
tillgodoser dess behov och ambitioner. En fjärdedel 
av stats- och regeringscheferna, som alla ingick i 
den första gruppen av talare, tog upp frågan om att 
inrätta nya egna medel för EU. Endast en, 
Emmanuel Macron, begärde att alla rabatter skulle 
avskaffas efter brexit.  

Figur 9 – Tidsram för förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen efter 2020 
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Det har hittills inte funnits något tydligt samförstånd bland talarna avseende nästa fleråriga 
budgetram. Det finns fortfarande motstridiga åsikter om finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Vissa stats- och regeringschefer motsätter sig 
kraftigt alla nedskärningar, medan andra kräver att dessa politikområden ska konsolideras och 
moderniseras. Många av dem håller dock med om att fler initiativ bör finansieras på områdena yttre 
förbindelser, säkerhet och försvar samt migration. Leo Varadkar, António Costa och Emmanuel 
Macron uppgav specifikt att de var beredda att bidra mer till EU:s budget. Det var framför allt de 
första talarna som efterlyste ytterligare egna medel för EU, medan de 12 sista talarna inte 
omnämnde detta. 

3.6. Säkerhet och försvar 

Uppdatering av politiken 
Under de senaste åren har betydande framsteg gjorts i fråga om 
EU:s säkerhets- och försvarsinitiativ. EU:s globala strategi från 
2016 har genomförts med hjälp av en genomförandeplan för 
säkerhet och försvar, den europeiska försvarshandlingsplanen 
och förslag om att stärka samarbetet mellan EU och Nato till följd 
av den gemensamma Warszawadeklarationen. Dessa insatser 
utgjorde grunden för genomförandet av initiativ såsom Europeiska försvarsfonden (EDF), den 
samordnade årliga försvarsöversikten (Card) och det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), 
som syftar till att förbättra och optimera EU:s försvarskapacitet. I juni 2017 lade kommissionen fram 
ett diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid på grundval av den globala strategin 
som ett bidrag till debatten om Europas framtid. 

Genom den europeiska försvarshandlingsplanen föreslog 
kommissionen 2017 en europeisk försvarsfond för att stödja 
den europeiska försvarsindustrin genom (med)finansiering – 
för första gången 
någonsin – av 

gemensamma forskningsprojekt och gemensam utveckling av 
försvarskapacitet, bland annat genom stöd till små och 

medelstora företag och 
gränsöverskridande 

möjligheter inom leveranskedjor i försvarssektorn. Syftet med 
Europeiska försvarsfonden är att stödja forskningssamarbete 
inom innovativ försvarsteknik och utveckling av 
försvarsprodukter som medlemsstaterna kommit överens om. 
I juli 2018 antog EU en förordning om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram för att finansiera Europeiska försvarsfonden fram till slutet 
av den nuvarande budgetperioden. Syftet med förordningen är att förbättra konkurrenskraften och 
innovationskapaciteten inom EU:s försvarsindustri genom att stödja samarbetet mellan 
medlemsstaterna. Inom den nya fleråriga budgetramen kommer fonden att få ökad finansiering 
genom en förordning, som man nådde en partiell politisk överenskommelse om i februari 2019.  

”Vi erkänner att det permanenta 
strukturerade samarbetet är ett 
avgörande steg, men vår vision är 
fortfarande Europas militära 
oberoende, dvs. inrättandet av en 
europeisk armé.” 
Nicos Anastasiades 

”För att förverkliga våra globala 
ambitioner behöver vi en starkare och 
effektivare gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik och försvarspolitik.” 
Andrej Plenković 

”Ett gemensamt europeiskt försvar står 
inte i strid med ett medlemskap i Nato, 
utan kan tvärtom vara ett användbart 
komplement till det.” 
Giuseppe Conte 

”Samtidigt kommer Nato även i 
fortsättningen att utgöra grunden för 
det kollektiva försvaret i Europa, och 
vårt mål bör vara ett ömsesidigt 
förstärkande band mellan EU och 
Nato.” 
Jüri Ratas 

”Vi inser vikten av nya strategier och utmaningar, men finansieringen får inte ske på bekostnad av 
sammanhållningspolitiken, som är den grundläggande politiken och kärnan i Europeiska unionen.” 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_sv.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sv.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-action-plan
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_sv.htm
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I december 2017 kom 25 medlemsstater överens om att lansera det permanenta strukturerade 
samarbetet (Pesco). Pesco bygger på konkreta samarbetsprojekt (för närvarande 34) och åtaganden 
som är inriktade på att stärka EU:s försvar. Pesco-deltagarna åtar sig att öka de nationella 

försvarsbudgetarna och att investera mer i försvarsforskning. 
Projekten omfattar bland annat utbildning, 
kapacitetsutveckling och operativ beredskap på land, till havs 
och i luften samt rymd- och cyberförsvar. Flera av dessa 
områden är förenliga med de prioriterade områden som 

identifierats i den senaste versionen av 
kapacitetsutvecklingsplanen på grundval av 2018 års översyn. 
Som en del av sina insatser för att stärka säkerheten och 
försvaret strävar EU också efter att förbättra den militära 
rörligheten, inbegripet genom Pesco och genom samarbete 
med Nato, i enlighet med den gemensamma förklaringen från 
2018 om samarbete mellan EU och Nato. Kommissionen har 
föreslagit ett anslag på 6,5 miljarder euro för militär rörlighet i 
den fleråriga budgetramen för 2021–2027, i syfte att förbättra den strategiska 
transportinfrastrukturen. Den militära rörligheten ska genomföras genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE).  

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), som omfattar 16 utplacerade 
EU- uppdrag, har också dragit nytta av den militära planerings- och ledningskapaciteten inom EU:s 
militära stab (EUMS). Denna inrättades 2017 och ansvarar för ledningen och kontrollen av EU:s 
icke-verkställande militära uppdrag. När det gäller civila uppdrag antog rådet och medlemsstaterna 
i november 2018 en ny civil GSFP-pakt, och gick därmed med på att öka bidragen till civila 
GSFP-uppdrag och stärka EU:s kapacitet att placera ut civila krishanteringsuppdrag. När det gäller 
framtiden för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik föreslog kommissionens ordförande Jean-Claude 
Juncker, i sitt tal om tillståndet i unionen 2018, att utvidga tillämpningsområdet för omröstning med 
kvalificerad majoritet inom vissa delar av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), 

vilket skulle inbegripa sanktionssystem, främjande av 
mänskliga rättigheter och beslut om civila gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag. En eventuell 
överenskommelse mellan EU-ländernas ledare om en 
utvidgning av tillämpningsområdet för omröstning med 
kvalificerad majoritet till civila GSFP-uppdrag skulle 
innebära att EU får ökad flexibilitet att besluta och agera 
inom särskilda säkerhets- och försvarsområden. Flera 

förslag som skulle stärka EU:s institutionella kapacitet att agera på säkerhets- och försvarsområdet 
kan också behöva diskuteras ytterligare – och eventuellt också genomföras – under de kommande 
åren. Dessa inbegriper möjligheten att inrätta ett särskilt direktorat för försvar med motsvarande 
befattning för en kommissionsledamot, ett europeiskt säkerhetsråd och ett fullfjädrat utskott för 
säkerhet och försvar (SEDE) i Europaparlamentet i form av en uppgradering av det befintliga 
underutskottet.  

Ur ett budgetperspektiv kommer den föreslagna nya fleråriga budgetramen att innebära en 
betydande ökning av EU:s finansiering av säkerhet och försvar och kommer att innehålla en särskild 
rubrik för försvar som uppgår till 2,1 % av den totala föreslagna budgeten. Denna rubrik kommer 
också att omfatta Europeiska försvarsfonden och projekt för militär rörlighet. I juni 2018 lade 
kommissionen dessutom fram ett förslag om en europeisk fredsfacilitet, som är ett instrument 

”Vår operativa kapacitet måste ligga i 
linje med våra värderingar och tjäna 
våra intressen på internationell nivå.” 
Charles Michel 

”Endast förenade av ett permanent 
strukturerat samarbete kan vi hjälpa 
varandra att ta ett större ansvar, som ett 
komplement till Nato, för att hantera den 
instabilitet vid våra gränser som hotar 
fred och säkerhet.” 
António Costa 

”Ett Europa som är värt att bygga är ett 
Europa som är värt att försvara. Irland 
välkomnar och har anslutit sig till det 
permanenta strukturerade samarbetet som 
inleddes i december. Tack vare detta 
samarbete kan vi nu mötas för att hantera 
nya hot på ett inkluderande sätt.” 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51761/node/51761_sv
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utanför budgeten och nästa fleråriga budgetram vars syfte är att stärka EU:s förmåga att förebygga 
konflikter, skapa fred och stärka säkerheten i världen. Om man kommer överens om fredsfaciliteten 
kommer denna att finansiera delar av kostnaderna för EU:s försvarsverksamhet, såsom Afrikanska 
unionens fredsbevarande uppdrag, de gemensamma kostnaderna för egna militära GSFP-insatser 
(som för närvarande omfattas av Athenamekanismen) och partners utbyggnad av militär kapacitet.  

Europaparlamentet har varit en stark anhängare av utvecklingen inom säkerhet och försvar samt en 
förespråkare av ett fullständigt genomförande av de relevanta 
bestämmelserna i Lissabonfördraget i riktning mot en 
europeisk försvarsunion. Vissa av de ståndpunkter som 
parlamentet intagit sedan en längre tid tillbaka, och som ingår 
i den årliga resolutionen från 2018 om genomförandet av 

GFSP, inbegriper en begäran om en vitbok om EU:s säkerhet och försvar, dvs. en vitbok som skulle 
definiera en övergripande strategi för det europeiska försvaret, en uppmaning till medlemsstaterna 
att öka sina försvarsutgifter, särskilt när det gäller utrustning och forskning, förbättrad finansiell 
kontroll av uppdragen, överensstämmelse mellan säkerhets- och försvarspolitiken och annan EU-
extern politik samt komplementaritet mellan EU:s strategiska oberoende och Nato. Dessa 
ståndpunkter har senast betonats i resolutioner om bland annat förbindelserna mellan EU och Nato, 
militär rörlighet och den europeiska fredsfaciliteten, samt i årsrapporter om genomförandet av den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. 

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
 

 

 

De flesta stats- och regeringschefer som deltog i debatten om EU:s framtid pekade på den allt sämre 
globala säkerhetsmiljön och betonade vikten av att visa en enad front när det gäller att bemöta de 
gemensamma hot och utmaningar som EU och dess medlemsstater står inför. Vissa underströk 
betydelsen av samspelet mellan inre och yttre säkerhet för att motverka hot och säkerställa 
EU-medborgarnas säkerhet. Detta mål återspeglas i EU:s globala strategi och den efterföljande 
genomförandeplanen för säkerhet och försvar. De flesta stats- och regeringscheferna var eniga om 
att det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) är en utveckling som ligger i tiden, men ingen 
av dem hänvisade till enskilda Pesco-projekt. Försvarsutgifter var ett viktigt inslag för flera talare, 
varav vissa lovordade initiativet med Europeiska försvarsfonden och uppmanade alla 
EU-medlemsstater att så snabbt som möjligt uppnå målet att 2 % av deras BNP ska gå till försvar. Ett 
antal talare efterfrågade att det europeiska försvarssamarbetet görs mer långtgående än Pesco, och 
förespråkade en verklig europeisk försvarsunion i enlighet 
med Lissabonfördraget. Ett litet antal talade om en EU-armé 
som ett komplement till Nato, som en möjlig långsiktig 
utveckling som EU måste arbeta för, utan att närmare 
avgränsa detaljerna för ett sådant projekt.  

”Inget talar mot att vi skulle 
representeras kollektivt i Nato med en 
europeisk armé. Här ser jag inga som 
helst motsättningar. ” 
Angela Merkel 

”Vi vill stärka vårt samarbete på säkerhets- och försvarsområdet, öka vår förmåga att 
genomföra gemensamma civila och militära krishanteringsoperationer och ha ett EU som 
samarbetar med strategiska partner och skapar säkerhet – tillsammans.” 
Stefan Löfven 

”Mitt land [Lettland] lägger 2 % av sin BNP 
på militären. Det anser jag att vi alla bör 
göra. Aggressiva länder kommer alltid att 
respektera styrka. Vi behöver investera för 
att förbli starka.” 
Krišjānis Kariņš 

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_SV.html
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Stats- och regeringschefernas bidrag till debatten om Europas framtid gav uttryck för en hög grad 
av samsyn när det gäller säkerhet och försvar. Till exempel talade de flesta av dem om de 
gemensamma hot som EU och medlemsstaterna står inför, främst med hänvisning till den ”båge av 

instabilitet” som finns i EU:s grannskap och till terrorism, it-
angrepp och desinformation. Några betonade att EU och 
medlemsstaterna måste utarbeta ett gemensamt svar på 
hoten, som balanserar och skyddar EU:s intressen på 
internationell nivå. De flesta av EU-ledarna betonade vikten 

av att bevara den transatlantiska förbindelsen. De nämnde att de ansträngningar som för 
närvarande görs för att främja det europeiska försvarssamarbetet, framför allt Pesco och Europeiska 
försvarsfonden, utgör komplement till Nato, som fortfarande står för Europas ”kollektiva säkerhet”. 
Några av stats- och regeringscheferna talade om EU:s engagemang för multilateralism, vilket är en 
av grundbultarna i EU:s globala strategi. De betonade vikten av att ta ett helhetsgrepp på utrikes- 
och säkerhetspolitiken och utnyttja alla de diplomatiska, militära samt handels- och 
utvecklingsmässiga verktyg som EU och dess medlemsstater har tillgång till. När det gäller 
institutionella aspekter krävde några att man skulle införa omröstning med kvalificerad majoritet på 
de utrikes- och säkerhetspolitiska områden där Lissabonfördraget så tillåter, medan en av dem – 
Nicos Anastasiades – motsatte sig ändrade beslutsregler för den civila delen av GSFP. Angela Merkel, 
som har efterfrågat inrättandet av ett europeiskt säkerhetsråd, lade det enda övriga institutionella 
förslaget i hela debatten om försvaret. En av talarna, Emmanuel Macron, lovordade 
Europaparlamentets arbete med Europeiska försvarsfonden. 

3.7. Klimatförändringar 

Uppdatering av politiken 
Mer än tre år efter Parisavtalet om klimatförändringar ligger 
fokus nu helt på dess genomförande. På internationell nivå 
antogs Parisavtalets ”regelbok” i december 2018 av FN:s 
klimatkonferens (COP24) i Katowice i Polen. På nationell 
nivå och EU-nivå innebär genomförandet att politiska åtgärder vidtas för att uppnå de mål som 
anges i de nationellt fastställda bidragen – när det gäller EU och dess medlemsstater, en minskning 
av utsläppen av växthusgaser med 40 % senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer. 

EU:s klimat- och energipolitik 
EU har en omfattande uppsättning energi- och klimatpolitiska åtgärder, däribland ett system för 
handel med utsläppsrätter. Unionen är i stort sett på god väg att uppnå sina klimat- och energimål 
för 2020. Denna politik förstärktes i 2015 års strategi för en energiunion och i lagstiftning som antogs 
under Europaparlamentets åttonde valperiod. För att närma sig ett koldioxidsnålt samhälle och 
uppnå sina internationella åtaganden (nationella fastställda bidrag) enligt Parisavtalet har EU sett 
över sin lagstiftning om handel med utsläppsrätter, delade insatser, energieffektivitet, förnybar 
energi och byggnaders energiprestanda och infört en ny förordning om markanvändning och 
skogar. Under 2019 antog parlamentet och rådet lagstiftning om koldioxidutsläpp från nya 

personbilar och minibussar och från tunga fordon, samt om 
elmarknaden (en förordning och ett direktiv). Kommissionen 
föreslog att de klimatrelaterade utgifterna skulle ökas i nästa 
fleråriga budgetram (2021–2027) till en fjärdedel av EU:s 
budget. För att skissera vägen mot en framtida koldioxidsnål 

ekonomi antog Europeiska kommissionen i november 2018 en strategi för en ren planet för ett 

”Vi kommer att ge våra medborgare ett 
tydligt och kraftfullt svar om att vi kan 
skydda dem och reagera på denna globala 
oordning.” 
Emmanuel Macron 

”Vi tillsammans måste genomföra 
Parisavtalet, utan ”om” och ” men” och 
”kanske”, för att hålla den globala 
temperaturökningen under 1,5 grader.” 
Stefan Löfven 

”Förnybar energi håller gradvis på att 
bli mer prismässigt konkurrenskraftig 
jämfört med fossila bränslen.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/index_sv
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sv
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sv
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_sv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_sv
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
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klimatneutralt Europa senast 2050. Medlagstiftarna antog också en riktad översyn av direktivet om 
naturgas från 2009, som skulle säkerställa att EU:s energilagstiftning tillämpas på gasledningar som 
kommer in på EU:s inre marknad, inbegripet den kontroversiella gasledningen Nord Stream II.  

Internationella avtal och klimatdiplomati 
Den globala miljön har blivit allt mer utmanande: utöver att USA har utträtt ur Parisavtalet har flera 
andra länder vidtagit endast svaga klimatpolitiska åtgärder. Offentliga och privata investeringar i 
klimatvänlig teknik, såsom förnybar energi, har minskat globalt, medan studier som rapporten från 

FN:s miljöprogram om utsläppsklyftan (Emissions Gap 
Report) och den särskilda rapporten om effekterna av en 
global uppvärmning på 1,5 °C från Mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar (IPCC) visar att ansträngningarna bör 
ökas utöver de nuvarande nationella fastställda bidragen för 
att uppnå temperaturmålen i Parisavtalet. När det gäller 
utvecklingsländerna är många av deras åtaganden 

beroende av tillgång till klimatfinansiering, men det kommer att bli svårt att uppnå det belopp – 
100 miljarder US-dollar per år senast 2020 – som fastställs i Parisavtalet, och ännu svårare efter det 
att Förenta staterna har stoppat sina betalningar till FN:s gröna klimatfond. EU står fast vid sitt 
åtagande att ge bistånd till utvecklingsländerna i form av finansiering och sakkunskap, och spelar 
en aktiv roll i den internationella klimatdiplomatin. 

Parlamentets roll 
Europaparlamentet lade fram sina åsikter om energiunionen i sin resolution från december 2015, i 

vilken parlamentet upprepade sin uppmaning om mer 
ambitiösa mål för energieffektivitet och förnybar energi. 
Under den åttonde valperioden har parlamentet med 
framgång drivit på för en kraftfullare klimat- och 
energilagstiftning. Till följd av detta går många antagna 
texter långt utöver 

kommissionens förslag. Till exempel är det antagna målet för 
energieffektivitetsförbättringar 32,5 % (i stället för 30 % som föreslagits 
av kommissionen). Målet för andelen förnybar energi ligger på 32 % (i 
stället för 27 %), och utsläppen av koldioxid från nya personbilar 2030 
måste vara 37,5 % lägre än 2020 (i stället för 30 %). I oktober 2018 antog parlamentet en resolution 
om COP24, där man förespråkade ett globalt uppvärmningsmål på 1,5 °C och efterfrågade en 
utsläppsminskning på 55 % i EU senast 2030. En parlamentarisk delegation deltog i FN:s årliga 
klimatkonferenser i Lima, Paris, Marrakech, Bonn och Katowice. Som svar på kommissionens strategi 
för en ren planet antog parlamentet en resolution om klimatförändringar i mars 2019, där man 
välkomnade strategin och efterlyste en övergripande strategi för att uppnå nettonollutsläpp senast 
2050. 

Utsikter 
Debatten om en långsiktig minskning av utsläppen, baserad på kommissionens strategi för en ren 
planet, förväntas stå på dagordningen för Europeiska rådets möte i juni 2019. Debatten väntas 

fortsätta under nästa valperiod och ligga till grund för EU:s 
långsiktiga strategi för låga utsläpp av växthusgaser som 
krävs år 2020 enligt Parisavtalet. Frågan om hur man ska 
uppnå en ”rättvis övergång” till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp kommer sannolikt att spela en viktig roll i 

”Suveränitet omfattar även klimat- och 
energimässig suveränitet. Detta är viktigt. 
Vi måste snabbt inleda en debatt för att öka 
Europeiska unionens bidrag inom ramen 
för Parisavtalet.” 
Emmanuel Macron 

”Mitt starka budskap är att vi måste göra 
mer och göra det snabbare. Vi måste 
minska utsläppen, utöka kolsänkorna 
och införa ny teknik.” 
Juha Sipilä 

”Vi känner av 
klimatförändringarnas 
konsekvenser.” 
Angela Merkel 

”Vi måste fortsätta att bygga upp den 
europeiska energiunionen och se till att 
våra medborgare får tillgång till hållbar, 
säker och ekonomiskt överkomlig energi.” 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_sv
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_SV.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/sv/pdf
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debatten. Medlagstiftarna kommer också att behöva enas om den fleråriga budgetramen för 2021–
2027, för vilken kommissionen föreslog att 25 % av EU:s budget ska avsättas för klimatåtgärder. För 
att förbereda genomförandet av energi- och klimatpolitiken har medlemsstaterna utarbetat utkast 
till nationella energi- och klimatplaner, i enlighet med kraven i förordningen om styrningen av 
energiunionen. Kommissionen håller på att utvärdera dessa planer och kan komma att utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna i juni 2019. Kommissionen har inlett ett förberedande 
arbete om framtiden för gasinfrastrukturen och gasmarknaderna, med sikte på en närmare 
integration av gas- och elsystemen, i syfte att underlätta produktionen av vätgas och andra gaser 
från förnybar el och främja deras användning inom transport- och byggnadssektorerna och för 
långsiktig lagring av energi.  

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
 

 

 

De flesta av talarna nämnde klimatförändringarna som en gemensam utmaning. Vissa bekräftade 
sitt stöd för ett fullständigt genomförande av Parisavtalet och 
beklagade att USA ensidigt sagt upp det. Några begärde att 
åtagandena i Parisavtalet skulle bli starkare, och välkomnade 
kommissionens mål att uppnå en klimatneutral ekonomi senast 
2050. En av dem, Mark Rutte, påpekade att det nuvarande målet 
att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % senast 2030 inte 
var tillräckligt för att hålla den globala uppvärmningen under det 

tak på 2 °C som fastställts i Paris, och föreslog att ”höja ribban” till 55 %. Flera stats- och 
regeringschefer betonade att energiomvandlingen var av central betydelse för EU i det nuvarande 
geopolitiska sammanhanget. Några betonade vikten av att minska energiberoendet genom att 
investera i innovation, däribland energi från ren teknik, genom att förlita sig på olika typer av energi 
som är förenliga med EU:s mål om en koldioxidsnål ekonomi och genom att diversifiera 
försörjningskällorna. Vissa av dem talade om energiprisernas betydelse och förklarade att man 
måste göra en noggrann avvägning mellan överkomliga energipriser och en politik som syftar till 
att minska energiberoendet.  

Det rådde bred enighet bland stats- och regeringscheferna om 
det akuta behovet av att agera på klimat- och energiområdet. 
Nästan hälften av talarna ansåg att EU skulle kunna spela en 
ledande roll internationellt i genomförandet av Parisavtalet. Ett 
antal var överens om att utsläppen av växthusgaser måste 
minskas, medan några, i enlighet med Europeiska kommissionens 
förslag, efterfrågade en koldioxidneutral ekonomi senast 2050. Att främja förnybar energi, öka 

energieffektiviteten, utveckla strategiska energiprojekt, hålla 
energipriserna nere och säkerställa en diversifiering av 
försörjningen var teman som flera ledare tog upp i sina inlägg. Alla 
dessa åtgärder ingår i det europeiska energiunionsprojektet, vilket 
Andrej Plenković som enda talare uttryckligen angav borde 
fortsätta att byggas. Debatten visade också att det fortfarande 

råder delade meningar bland EU-ledarna om ett antal frågor, bland annat om vilka strategiska 
energiprojekt som medlemsstaterna bör genomföra. En talare – Mateusz Morawiecki – ifrågasatte 

”Jag föreslår en minskning av utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030. Inte bara för att 
fullgöra våra skyldigheter, utan också för att ett konkurrenskraftigt och framåtblickande Europa per 
definition är ett hållbart Europa.” 
Mark Rutte 

”EU måste helt säkert genomgå en 
omfattande omvandling i riktning 
mot en klimatneutral ekonomi. Vi 
behöver en övergång som är socialt 
rättvis för våra medborgare och 
rättvis gentemot våra företag.” 
Peter Pellegrini 

”Ett annat strategiskt mål är den 
europeiska energiomvandlingen, 
som innebär att konkurrenskraft 
och pris kopplas till geopolitisk 
realism”. 
Mateusz Morawiecki 

”Energiomställningen är en 
möjlighet till innovation och för 
omvandlingen av vår ekonomiska 
modell.” 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599279
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till exempel projektet Nord Stream II, och underströk det stora beroende av Ryssland som projektet 
medför. 

3.8. Institutionella aspekter 

Uppdatering av politiken 
Brexit och det kommande valet till Europaparlamentet har gett tillfälle att återigen reflektera över 
den väg som unionen bör ta i framtiden. En seriös debatt inleddes inte bara om hur man kan 
utveckla enskilda politikområden, utan också om EU:s framtida inriktning, om hur man ska 
omorganisera institutionerna, stärka den demokratiska dimensionen i EU och uppmuntra 
EU-medborgarnas medverkan i EU-dynamiken. 

Även om det redan var troligt att en debatt om EU:s framtid 
skulle hållas, kan Förenade kungarikets beslut att dra sig ur EU 
sägas ha påskyndat processen inför denna debatt. I 
efterdyningarna av den brittiska folkomröstningen beslutade 
stats- och regeringscheferna från EU-27, genom 
Bratislavaförklaringen från september 2016, att skicka en 

tydlig signal av enighet kombinerad med konkreta åtgärder i form av en ”färdplan” om exempelvis 
migration eller säkerhet. Samtidigt gjordes ansträngningar för att inte försumma en diskussion om 
orsakerna till att det europeiska projektets popularitet tycktes ha minskat. Efter toppmötet i 
Bratislava gjorde stats- och regeringscheferna, vid toppmötet i Rom i mars 2017, i samband med 
firandet av Romfördragens 60-årsdag, en högtidlig förklaring om ”enighet och solidaritet”. Inom 
ramen för detta har idén om en EU-integration med olika hastighet och intensitet på nytt framträtt.  

I denna inledande fas erbjöd sig Europaparlamentet att ge ett betydande bidrag i form av idéer om 
allt från mindre ingripande förslag till mer långtgående reformförslag med två resolutioner som 
antogs den 16 februari 2017. Med en första resolution avsåg parlamentet att bygga vidare på 
Lissabonfördragets ”outnyttjade potential” genom att t.ex. begränsa den mellanstatliga metoden, 
föreslå en övergång från enhällighet till omröstning med 
kvalificerad majoritet genom Europeiska rådets användning av 
övergångsklausuler, oftare använda sin rätt att ta initiativ till 
lagstiftning, stärka sin politiska kontroll (parlamentets roll) av 
kommissionen samt minska antalet rådskonstellationer och 
omvandla rådet till en verklig lagstiftande församling. I den andra 
resolutionen lade parlamentet fram mer långtgående förslag till den nuvarande institutionella 
strukturen, varav de flesta skulle kräva fördragsändringar, t.ex. att omvandla finanspolitiken och den 
ekonomiska politiken till en delad behörighet, öka parlamentets medverkan i Ekonomiska och 
monetära unionen, skapa en ”EU-utrikesminister” och omvandla ämbetet för den vice 
ordföranden/den höga representanten, ge kommissionen befogenheter att inleda 
överträdelseförfaranden för brott mot unionens värden, oftare använda omröstning med 
kvalificerad majoritet i rådet och ge andra aktörer än kommissionen befogenhet att lägga fram 
lagstiftningsförslag, såsom rådet, parlamentet och de nationella parlamenten.  

Utvecklingen av den europeiska integrationen är historiskt sett, om än inte uteslutande, kopplad till 
utvecklingen av den fransk-tyska relationen, där det i Mesebergförklaringen i juni 2018 kunde 
konstateras att president Macrons och förbundskansler Merkels visioner konvergerade i flera frågor, 
såsom migrationsagendan, stärkandet av asylsystemet samt inrättandet av en verklig gränspolis och 

”Efter valet till Europaparlamentet 
måste Europeiska rådet enas om en 
ambitiös och omfattande strategisk 
agenda.” 
Juha Sipilä 

”Det finns ett inslag som förenar oss: 
vår europeiska identitet baserad på 
principer, värderingar och 
gemensamma intressen.” 
Klaus Iohannis 

https://www.consilium.europa.eu/media/21244/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-sv.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_SV.html
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
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en budget för euroområdet. Mesebergförklaringen följdes av det Aachenfördrag som 
undertecknades den 22 januari 2019 och som markerade denna konvergens på olika områden. 

Kommissionen bidrog konstruktivt till debatten genom sin 
vitbok från mars 2017 med fem ”arbetsmetoder” för 
framtiden. Kommissionen föreslog fem olika scenarier där 
EU-integrationen skulle kunna utvecklas i avsikt att stimulera 
debatten utan att erbjuda någon slutgiltig lösning. Dessa 
scenarier var följande: i) ”fortsätta som förut”, ii) ”enbart inre 

marknaden”, iii) ”de som vill ha mer gör mer”, iv) ”göra mindre men göra det bättre” och v) ”göra 
mycket mer tillsammans”. Till dessa fem scenarier lades ett sjätte scenario i talet om tillståndet i 
unionen 2017, vilket grundar sig på att stärka ett Europa med värden som utgörs av frihet, jämlikhet 
och respekt för rättsstatsprincipen.  

Även om Europeiska rådet inte gav något officiellt svar på kommissionens vitbok, gav det ändå vissa 
medlemsstater eller grupper av medlemsstater möjlighet att 
framföra sina ståndpunkter. De sydliga EU-änderna lade fram 
sin syn på specifika politikområden, medan andra grupper av 
länder, såsom Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland, vid 
toppmötet i Versailles tog upp uttryckliga ståndpunkter som 
förespråkade ett EU i flera hastigheter. Visegradstaterna 
uttryckte skepsis gentemot den strategin vid sitt möte i 
Warszawa. Utöver det tal om tillståndet i unionen som 
kommissionens ordförande håller varje år, erbjöd sig kommissionen även i sitt meddelande från 
mars 2018 att stödja särskilda institutionella aspekter, såsom förfarandet med toppkandidater, 
parlamentets reviderade sammansättning, ett eventuellt införande av transnationella listor och en 
reformering av Europeiska rådets och kommissionens institutionella ledarskap på högsta nivå, 
genom införandet av en befattning med dubbla uppdrag som omfattar båda funktionerna. 

Mer nyligen, den 13 februari 2019, antog Europaparlamentet en resolution om läget avseende 
debatten om Europas framtid som berörde flera aspekter, alltifrån politik, såsom EMU och 
ekonomisk styrning, till institutionella frågor. Denna resolution konstaterade behovet av att göra 
EU:s beslutsprocesser mer demokratiska och öppna, bekräftade på nytt vikten av gemenskapen, 
snarare än den mellanstatliga metoden, och främjade ett mer flexibelt beslutsfattande genom ökad 
användning av omröstning med kvalificerad majoritet, även genom tillämpning av 
övergångsklausuler. I denna resolution uttryckte parlamentet även behovet av att respektera 
balansen mellan differentierad integration och medlemsstaternas jämlikhet. Parlamentet efterlyste 
en mer aktiv roll för de nationella parlamenten, särskilt när det gäller att kontrollera sina regeringars 
agerande i EU-institutionerna, och upprepade sitt förslag att omvandla rådet till en verklig 
lagstiftande församling. Vidare betonade parlamentet behovet av en mer intensiv politisk 
integration med respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokratiska 
principer. 

I debatten om Europas framtid medverkade inte bara EU-institutionerna, EU-ledarna och 
medlemsstaterna, utan även medborgare. Medborgardialoger inleddes av kommissionen 2012, 
men återupplivades genom kommissionsordföranden Junckers försök att ”återfå medborgarnas 
förtroende” och har skapat en ständig dialog mellan EU-medborgare i EU:s medlemsstater och 
företrädare på hög nivå från EU-institutionerna. Syftet var att utbyta åsikter, förklara EU:s politik, 
samla idéer samt ta emot och fundera över kritik. Detta arbete omfattade också online-samråd med 
EU-medborgare som också kunde reagera på kommissionens vitbok och uttrycka sina åsikter.  

”Stora framsteg har ofta varit frukten av 
ett avantgarde: euroområdet, den 
gemensamma marknaden, Schengen etc. 
Ett EU i flera hastigheter är inte ett EU med 
olika skikt.” 
Charles Michel 

”Den europeiska suveräniteten kan inte 
innebära att unionen byggs upp på 
bekostnad av medlemsstaternas styrka, 
eftersom ett suveränt Europas styrka 
härrör från medlemsstaternas styrka.” 
Mateusz Morawiecki 

https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/vitbok_om_eu_s_framtid_sv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_sv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_sv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_sv
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX%3A52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_SV.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_sv
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_sv.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=sv
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Bland de olika ståndpunkter som framförts av EU:s institutioner och grupper av länder har 
Europeiska rådet antagit en ny arbetsmetod, ”ledaragendan” som syftar till att underlätta diskussion 
och beslutsfattande inom Europeiska rådet på ett mer resultatinriktat sätt. Inom ramen för 
ledaragendans funktionssätt är planen att ägna toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019 åt utarbetandet 
av den strategiska agendan för 2019–2024 och bedömningen av ledaragendan. 

Sammanfattning av debatten i parlamentet 
 

 

 

Förfarandet med toppkandidater och transnationella listor 
nämndes endast av tre talare, Leo Varadkar, Andrej Plenković 
och Xavier Bettel, och dessa var bland de första sex som talade 
inför Europaparlamentet. Medan kommissionens vitbok om 
EU:s framtid nämndes direkt endast av Leo Varadkar och 
António Costa, tog andra indirekt upp några av de fem 
scenarierna, genom att ange sina preferenser när det gäller fördelningen av befogenheter mellan 
EU och medlemsstaterna. En del hävdade att vissa ansvarsområden behövde lämnas tillbaka till 
medlemsstaterna, samtidigt som många av de andra efterfrågade mer EU, men endast inom 
specifika områden. Den franske presidenten Emmanuel Macron talade sig varm för mer ”europeisk 
suveränitet” och en uppgradering av den europeiska nivån. Många av inläggen betonade vikten av 
demokrati och rättsstatsprincipen, särskilt eftersom Europa upplever en ökning av populism och 
auktoritärt styre. I detta sammanhang hänvisade åtta talare också direkt till det kommande valet till 
Europaparlamentet. 

Många talare uttryckte oro över det växande avstånd som har tagit form mellan institutionerna och 
medborgarna och ansåg att EU behöver anpassas både politiskt och institutionellt. Charles Michel 

talade om ”en grundläggande förtroendekris” för offentliga 
institutioner, däribland EU-institutionerna, men även för 
traditionella medier. De flesta av de ledare som deltog i 
debatten om EU:s framtid, framför allt de senare bidragen, 
valde att inte fokusera på institutionella reformer, eftersom de 

ansåg att mer uppmärksamhet borde ägnas åt att lyssna på medborgarna och återvinna deras 
förtroende. Alla talare hänvisade till ”medborgarnas” roll, i fråga om att åstadkomma resultat för 
dem och/eller när det gäller deras aktiva deltagande i EU, genom exempelvis ”samråd med 
medborgarna”. 

 

”Det är nödvändigt att avskaffa regeln om enhällighet, inte bara i utrikespolitiska frågor utan också 
i sådana viktiga frågor som beskattning, den fleråriga budgeten och mekanismerna för att 
kontrollera att rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna respekteras.” 
Pedro Sánchez 

”Låt oss göra systemet med 
toppkandidater permanent och 
demokratisera utnämningen av 
kandidater till andra ledande 
befattningar inom EU.” 
Leo Varadkar 

”Jag döljer inte min tveksamhet när det 
gäller institutionella debatter. Dessa 
diskussioner är förvisso viktiga, men de 
engagerar inte våra medborgare.” 
Xavier Bettel 

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/tallinn-leaders-agenda/




 
 

 

Detta dokument avslutar en serie med fyra briefingar 
om debatterna om EU:s framtid, med förklaringar av de 
åsikter som de olika stats- och regeringscheferna har 
framfört under Europaparlamentets 
plenarsammanträden från januari 2018 till april 2019. 
I den första delen av detta dokument beskrivs de 
övergripande frågor där det rådde samsyn och 
meningsskiljaktigheter mellan talarna, trenderna inom 
de behandlade ämnesområdena samt förslag som lades 
fram. I den andra delen innehåller dokumentet utdrag 
från några av talarnas viktigaste uttalanden och en mer 
detaljerad analys av deras olika ståndpunkter inom 
följande centrala politikområden: Ekonomiska och 
monetära unionen, migration, den sociala 
dimensionen, internationell handel, klimatförändringar 
och energi, säkerhet och försvar, nästa fleråriga 
budgetram samt institutionella frågor. 
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