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Ændringstraktaten og dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne 

Indledning 
 
Det 21. århundrede stiller os over for nye udfordringer som globalisering, 
energiforsyningssikkerhed, bekæmpelse af global opvarmning, indvandring og kampen mod 
terrorisme, men åbner samtidig nye perspektiver. Det europæiske samfund besidder den 
kreativitet og kapacitet, der er nødvendig for at klare disse udfordringer. Af hensyn til 
bevarelsen og styrkelsen af de europæiske værdier er Europa nødt til at tilpasse sig og ruste sig 
til forandring. Europa må også give sig selv mulighed for at omsætte sine idéer til handling.  
 
Medlemsstaterne kan ikke alene imødegå nuværende og kommende udfordringer: disse kan kun 
effektivt løses i fællesskab, og de nødvendige instrumenter bliver nu endelig skabt. Det er Den 
Europæiske Unions (EU) opgave og årsagen til, at den har behov for de rigtige traktater, de 
rigtige institutioner og de rigtige arbejdsmetoder. 
 
Der er behov for, at institutionerne og arbejdsmetoderne underlægges en forenklet 
beslutningsproces, som er tilpasset nutidens hurtige forandringer. De skal også være 
demokratiske, da det moderne europæiske samfund har en meget høj forventning om legitimitet, 
åbenhed og ansvarlighed. Unionens legitimitet skal ikke kun baseres på dens handlinger, men 
også på dens måde at fungere på. 
 
Selv om flertallet af medlemsstaterne ratificerede forfatningstraktaten, var der ikke 
enstemmighed om den. Den efterfølgende tænkepause fungerede imidlertid som et sprængbræt 
for EU til at finde nye mulige veje. 
 
I betragtning af at forfatningstraktatens ratificeringsproces var gået i stå, hastede det med at 
gennemføre en reform af EU's arbejdsmetoder. 
 
Vejen blev banet for en institutionel afklaring, bl.a. via de rammer, der blev aftalt på Det 
Europæiske Råd i juni 2006, Berlin-erklæringen fra marts 2007 og den overordnede aftale fra 
juni 2007 om de elementer, der skal revideres. Samtidig har EU over for EU-borgerne bekræftet 
sit løfte om politisk reform, både hvad angår økonomisk vækst, jobskabelse, energi, migration, 
klimaændringer og innovation.  
 
Efter en periode med politiske konsultationer blev det på Det Europæiske Råd i juni 2007 
besluttet at indkalde en regeringskonference i juli 2007. Der blev i den forbindelse vedtaget et 
præcist mandat om fastsættelse af de forskellige elementer i reformen. Regeringskonferencens 
opgave bliver således at vedtage teksten til en traktat, der kan styrke den udvidede Unions 
effektivitet og demokratiske legitimitet og forbedre sammenhængen i dens optræden udadtil. 
 
Dette notat beskriver vejen mod en ny traktat og undersøger dens indvirkning på struktur- og 
samhørighedspolitikkerne. I notatet ses der også nærmere på reaktionerne og bidragene fra 
hovedaktørerne, de europæiske institutioner og repræsentanterne for civilsamfundet: 
Parlamentet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Regionsudvalget, Den Europæiske 
Faglige Samarbejdsorganisation for blot at nævne nogle få.  
 
Til sidst beskrives de former for ratificering, der ventes efter vedtagelsen af den endelige tekst. 
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Ændringstraktaten og dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne 

1.  Vejen mod regeringskonferencen 
 
Europa-Parlamentets bidrag til Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007 blev fremlagt i form 
af en betænkning af Elmar Brok1 og Enrique Baron Crespo2 om "Køreplanen for Unionens 
forfatningsproces". Denne betænkning blev vedtaget med et stort flertal den 7. juni 2007. 
 
Betænkningens hovedbudskab er, at Europa-Parlamentet stiller sig imod ethvert nyt 
traktatudkast, der ikke forbedrer demokratiet, åbenheden og borgernes rettigheder. 
Medlemmerne bekræftede deres støtte til forfatningstraktatens indhold og hovedtræk, som de 
ønsker at beskytte. Europa-Parlamentet krævede således blandt andet opretholdelsen af alle 
grundlæggende principper, herunder Den Europæiske Unions dobbelte natur som en union af 
stater og af borgere, den europæiske lovgivnings forrang, retsakternes og procedurernes nye 
typologi, normhierarkiet og Den Europæiske Unions status som juridisk person. Medlemmerne 
krævede ligeledes fastholdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder og dets retligt 
bindende karakter.  
 
Parlamentet krævede desuden, at den kommende traktat tager hensyn til de "vigtige spørgsmål", 
der er blevet rejst under tankepausen, og at der skabes klarhed omkring andre spørgsmål, som 
der allerede er taget fat på i forfatningstraktaten, f.eks.: bekæmpelsen af klimaændringer, 
europæisk solidaritet på energiområdet, en sammenhængende migrationspolitik, den europæiske 
sociale model set på baggrund af demografiske ændringer og globalisering, kampen mod 
terrorisme, dialogen mellem civilisationer, effektive fælles mekanismer til koordinering af 
økonomiske politikker i eurozonen (under samtidig bevarelse, i overensstemmelse med 
traktaterne, af Den Europæiske Centralbanks rolle for så vidt angår monetær politik) og 
Unionens kriterier og procedurer for udvidelse.  
 
Endvidere mindede medlemmerne om, at Europa-Parlamentet "som den eneste institution i Den 
Europæiske Union, der er valgt direkte af borgerne," bør inddrages fuldt ud i 
regeringskonferencens arbejde på alle niveauer "og i større omfang end på 
regeringskonferencen i 2003-2004". 
 
Denne meddelelse blev styrket af den fælles appel fra Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter i de 27 EU-medlemsstater, som var samlet i Bruxelles den 12. juni 2007, om at man 
på Det Europæiske Råd den 21.-22. juni om den kommende EU-traktat bevarede hovedtrækkene 
i forfatningstraktaten. I forbindelse med dette tredje fælles parlamentariske møde med titlen 
"Europas fremtid: sammen ... men hvordan?" krævede medlemmerne af medlemsstaternes 
nationale parlamenter også en fastholdelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet og talte 
for en større kontrolrolle til de nationale parlamenter i Fællesskabets lovgivningsprocedure uden 
dog at kræve mere end det, der allerede var fastsat i udkastet til forfatningstraktat. 
 
1.1.  Beslutningerne fra Det Europæiske Råd  
 
De forhandlinger, som fandt sted forud for Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007, var 
langvarige og vanskelige, men efter en kraftanstrengelse lykkedes det at nå til enighed om 
indkaldelsen af og mandatet for den regeringskonference, som skulle lægge sidste hånd på og 
vedtage den nye EU-traktat. Der var en sjældent spændt stemning omkring forhandlingerne med 
Polen i spørgsmålet om dobbelt flertal. Alle deltagerne måtte gøre indrømmelser, men det tyske 

                                                 
1 Medlem af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater. 
2 Medlem af De Europæiske Socialdemokraters gruppe. 
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Ændringstraktaten og dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne 

formandskab (ledet af kansler Angela Merkel) formåede at finde en vej ud af de fastlåste 
forhandlinger og åbne vejen for en ny traktat, som styrker effektiviteten i EU. 
 
Det Europæiske Råd besluttede, at efter to år med uvished omkring den traktatlige reformproces 
var tiden inde til at løse dette spørgsmål og komme videre. I mellemtiden havde tænkepausen 
gjort det muligt at føre en omfattende offentlig debat og medvirket til at bane vejen for en 
løsning.  
 
I den forbindelse opfordrede Det Europæiske Råd det kommende (portugisiske) formandskab til 
at indkalde en regeringskonference inden udgangen af juli 2007, så snart de juridiske krav var 
opfyldt. 
 
1.2.  Indkaldelsen og afholdelsen af regeringskonferencen 
 
Regeringskonferencen skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med det mandat, som Det 
Europæiske Råd har fastsat. Den startede den 23. juli 2007 og ventedes med stor sandsynlighed 
at vedtage EU's ændringstraktat i forbindelse med det uformelle rådsmøde den 18.-19. oktober 
2007 i Lissabon eller under alle omstændigheder inden udgangen af 2007 for sikre tilstrækkelig 
tid til, at den nye traktat kunne ratificeres inden valgene til Europa-Parlamentet i juni 2009.  
 
Regeringskonferencen skal foregå under stats- og regeringschefernes overordnede ansvar, men 
disse bistås af medlemmerne af Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser). 
Kommissionens repræsentant deltager i konferencens arbejde. Europa-Parlamentet, med sine tre 
repræsentanter (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4 og Andrew Duff5), knyttes tæt til og 
inddrages i konferencens arbejde. Formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, kan 
også deltage i regeringskonferencens møder på stats- og regeringschefsniveau. 
Generalsekretariatet for Rådet leverer sekretariatsbistand til konferencen. 
 
Det er op til de juridiske eksperter (to pr. delegation) at udarbejde udkastet til teksten. Disse 
eksperter mødes efterfølgende regelmæssigt fra den sidste uge i august for at gennemgå teksten i 
detaljer inden en drøftelse under det uformelle såkaldte "Gymnich"-møde den 7.-8. september 
2007 i Viana do Castelo i Portugal, hvor ministrene tager de vanskeligste punkter op.  
 
Selv om regeringskonferencens vigtigste arbejde foretages af en gruppe jurister, ønsker det 
portugisiske formandskab imidlertid at give regeringskonferencen en åben og gennemsigtig 
karakter, for der er tale om en proces, hvis modtagere ikke kun er medlemsstaterne og 
institutionerne, men også borgerne. Derfor offentliggøres alle regeringskonferencens 
dokumenter på det portugisiske formandskabs websted: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Regeringskonferencens mandat 
 
På Det Europæiske Råd i juni 2007 blev der vedtaget et præcist mandat, som var resultatet af et 
omhyggeligt udarbejdet kompromis, hvilket garanterede, at regeringskonferencen blev teknisk 
snarere end politisk, og at der ikke kunne fremsættes yderligere krav. Dette kompromis indebar 
sammen med mange positive elementer, at nogle af de ændringer, der var blevet vedtaget under 
regeringskonferencen i 2004, blev opgivet, og at forskellige medlemsstater blev tildelt en række 
undtagelser. For at nå frem til en samlet aftale, som alle medlemsstater kunne tilslutte sig, var 
                                                 
3 Jf. ovenfor. 
4 Jf. ovenfor. 
5 Medlem af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa. 
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det bl.a. nødvendigt at fjerne visse elementer, herunder visse symboler (EU's flag, hymne og 
motto), og foretage ændringer, der gjorde traktatteksten mindre læsevenlig.  
 
For Angela Merkel blev topmødet en succes, ikke kun fordi det lykkedes at nå frem til en aftale 
om den kommende traktat, "som bevarer hovedtrækkene fra den europæiske forfatning", men 
også fordi det - med nød og næppe - var lykkedes at undgå et sammenbrud, som ifølge hende 
ville have forårsaget "et tab af tillid" og dyb splittelse i Europa. 
 
Det portugisiske formandskab erklærede via sin udenrigsminister og nuværende formand for 
Rådet for Den Europæiske Union, Luis Amado, at regeringskonferencen ville blive afholdt 
"under streng overholdelse af det mandat, den havde modtaget," og som er "det eneste grundlag 
og den eneste ramme for regeringskonferencens arbejde".  
 
Regeringskonferencens mandat, som blev enstemmigt vedtaget, er i sidste ende langt mere end 
et mandat. Det fastsætter præcist og i detaljer indholdet i den nye traktat. En nærlæsning af 
"formandskabets konklusioner" gør det således allerede nu muligt at kende indholdet i 
ændringstraktaten. Her følger hovedpunkterne i aftalen (som alle vil finde anvendelse ved 
traktatens ikrafttræden, hvilket under normale forhold vil sige i 2009, bortset fra det dobbelte 
flertal): 
 
Generelle bemærkninger. Den kommende traktat ændrer de to eksisterende traktater: den 
nuværende traktat om Den Europæiske Union (TEU), som bevarer sit navn, og "traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab", som skifter navn til "traktaten om Unionens 
funktionsmåde" (TUF) (ordet "Fællesskab" erstattes overalt med "Union"). Disse to traktater får 
ikke forfatningsmæssig karakter. Denne ændring afspejles i den terminologi, der anvendes i 
traktaterne: udtrykket "forfatning" anvendes ikke, "Unionens udenrigsminister" kaldes 
"Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik", og 
betegnelserne "lov" og "rammelov" opgives, og de nuværende betegnelser "forordning", 
"direktiv" og "afgørelse" fastholdes.  

Tilsvarende indeholder de ændrede traktater ikke en artikel, der nævner EU's symboler, såsom 
flaget, hymnen og mottoet.  

Med hensyn til EU-rettens forrang skal regeringskonferencen vedtage en erklæring, hvori der 
mindes om EU-Domstolens retspraksis. Artiklen om EU-rettens forrang vil ikke være indeholdt 
i TUF, men regeringskonferencen skal vedtage følgende erklæring (nr. 27), som ledsages af 
udtalelsen fra Rådets Juridiske Tjeneste:  

"Konferencen erindrer om, at traktaterne og den ret, der vedtages af Unionen på grundlag af 
traktaterne, i overensstemmelse med EU-Domstolens faste retspraksis har forrang frem for 
medlemsstaternes ret på de betingelser, der er fastlagt i nævnte retspraksis."  
 

"Udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste 
af 22. juni 2007 

Det følger af Domstolens retspraksis, at fællesskabsrettens forrang er et af hovedprincipperne i 
fællesskabsretten. Ifølge Domstolen er dette princip uløseligt forbundet med Det Europæiske 
Fællesskabs karakter. Da der første gang blev afsagt dom på grundlag af denne faste 
retspraksis (Costa mod ENEL af 15. juli 1964, sag 6/64), var fællesskabsrettens forrang ikke 
nævnt i traktaten. Det er stadig tilfældet i dag. Den omstændighed, at princippet om 
fællesskabsrettens forrang ikke medtages i den nye traktat, ændrer ikke på nogen måde ved 
eksistensen af dette princip og ved Domstolens eksisterende retspraksis." 
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Charter om grundlæggende rettigheder. Selv om chartrets fulde tekst ikke vil indgå i 
traktaten, får chartret bindende karakter overalt i EU, undtagen i Det Forenede Kongerige og 
Polen. Det ledsages i øvrigt af en ensidig erklæring fra Polen (nr. 51): 

"Chartret berører ikke på nogen måde medlemsstaternes ret til at lovgive med hensyn til 
offentlig sædelighed, familieret samt beskyttelse af den menneskelige værdighed og respekten 
for menneskers fysiske og moralske integritet." 

Efter anmodning fra disse to landes delegationer fastsættes følgende i protokol nr. 7: 

  Chartret giver ikke øget kompetence til Den Europæiske Unions Domstol eller til 
nogen domstol i Polen eller Det Forenede Kongerige til at træffe kendelse om, at 
Polens eller Det Forenede Kongeriges love og administrative bestemmelser, praksis 
eller foranstaltninger er i modstrid med de grundlæggende rettigheder, friheder og 
principper, som chartret bekræfter.  

  Det skal navnlig udtrykkelig fastslås, at chartrets afsnit IV på ingen måde skaber 
rettigheder, der kan håndhæves juridisk i Polen eller Det Forenede Kongerige, 
medmindre Polen eller Det Forenede Kongerige har sådanne rettigheder i sin nationale 
lovgivning.  

  
 Såfremt en bestemmelse i chartret henviser til national praksis og nationale rettigheder, 

finder den kun anvendelse i Polen eller Det Forenede Kongerige, for så vidt de 
rettigheder og principper, den indeholder, er anerkendt i Polens eller Det Forenede 
Kongeriges lovgivning og praksis. 

 
De juridiske eksperter, som udarbejdede det endelige udkast, nåede til sidst til enighed. 
Chartrets fulde tekst offentliggøres således i Den Europæiske Unions Tidende, og i traktaten 
henvises til denne offentliggørelse. Chartret proklameres også højtideligt af formændene for de 
tre institutioner (Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet) inden traktatens underskrivelse. 
De britiske og polske undtagelser vedrørende anvendelsen af chartret på deres område 
indskrives i protokollerne. 
 
Bestemmelser om institutionerne. De institutionelle ændringer, der blev vedtaget på 
regeringskonferencen i 2004, indarbejdes delvist i traktaten om Den Europæiske Union og 
delvist i traktaten om Unionens funktionsmåde.  
 
Det nye afsnit III i traktaten om Den Europæiske Union skal give et overblik over det 
institutionelle system og indeholde følgende ændringer i forhold til det nuværende system, dvs. 
til artiklerne om Unionens institutioner: Europa-Parlamentet (ny sammensætning), Det 
Europæiske Råd (omdannelse til en institution, herunder afstemningsmetoder og indførsel af 
posten som formand), Ministerrådet (indførsel af afstemningssystemet med dobbelt flertal og 
ændringer i systemet med et halvårligt formandskab for Rådet med mulighed for at ændre 
systemet), Europa-Kommissionen (ny sammensætning og styrkelse af formandens rolle), 
Unionens udenrigsminister (oprettelse af en ny post, hvis titel ændres til Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og Den Europæiske Unions 
Domstol. 
 
Øget anvendelse af den fælles beslutningsprocedure. Den øgede anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure (antallet af områder stiger fra 37 til 86) vil stille Europa-Parlamentet og 
Rådet på lige fod på størstedelen af områderne i fællesskabslovgivningen. Den finder navnlig 
anvendelse på visse nøgleområder som frihed, sikkerhed og retfærdighed. Parlamentet vil 
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ligeledes få tildelt nye betydelige beføjelser på budgetområdet og i forbindelse med 
internationale aftaler.  
 
Øget anvendelse af afstemning med kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal bliver 
udgangspunktet for yderligere 51 områder, herunder retligt samarbejde og politisamarbejde, 
uddannelse og den økonomiske politik. Enstemmighed forbliver udgangspunktet for 
udenrigspolitik, social sikring, beskatning og kultur. Storbritannien har opnået en undtagelse fra 
det retlige samarbejde og politisamarbejdet. 
 
Dobbelt flertal. Den løsning, som til sidst blev opnået, indeholder flere faser inden den endelige 
overgang til dobbelt flertal (55 % af medlemsstaterne, som repræsenterer minimum 65 % af EU-
befolkningen) i 2017:  

  opretholdelse af bestemmelserne i Nice-traktaten (stemmevægt) indtil 31. oktober 
2014,  

  efterfulgt af en overgangsperiode, som varer fra den 1. november 2014 til den 31. marts 
2017, hvor der anvendes dobbelt flertal, medmindre en medlemsstat kræver, at 
bestemmelserne i Nice-traktaten anvendes.  

Frem til den 31. marts 2017 kan en medlemsstat også påberåbe sig "Ioannina-kompromiset". 
Dette kompromis, som blev vedtaget i 1994, giver formandskabet mulighed for at kræve en ny 
behandling af en tekst, hvis et vist antal medlemsstater agter at modsætte sig det og nærmer sig 
det blokerende mindretal uden at nå det. Fra 1. april 2017 vil anvendelsen af dobbelt flertal med 
mulighed for at påberåbe sig "Ioannina-kompromiset" blive lettere end under 
overgangsperioden. 
 
Fast formandskab. Udnævnelsen af en formand for Det Europæiske Råd, som står i spidsen for 
Unionen, med en mandatperiode på to og et halvt år, som kan forlænges én gang. Med 
oprettelsen af denne nye institution afskaffes systemet med roterende formandskab. 
Formandsposten vil ikke kunne varetages samtidig med et nationalt ansvar. 
 
EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Efter 
anmodning fra flere lande (Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Tjekkiet) fjernes titlen 
"europæisk udenrigsminister". Den kommende "højtstående repræsentant" kommer til at 
overtage de opgaver, som i øjeblikket varetages af den højtstående repræsentant for den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og EU-kommissæren for eksterne forbindelser. Den 
højtstående repræsentant bliver næstformand i Kommissionen og formand for Rådet for 
almindelige anliggender. 
 
Forstærket samarbejde, eksterne foranstaltninger, FUSP. Bestemmelserne om "forstærket 
samarbejde" er blevet forbedret, og sådanne samarbejder vil kunne indledes af ni medlemsstater, 
selv når antallet af medlemsstater overstiger 27. Procedurerne for nye deltageres indtræden vil 
være fællesskabsretlige, undtagen i tilfælde af forstærket samarbejde på forsvarsområdet.   
 
Regeringskonferencen skal ligeledes vedtage følgende erklæring (nr. 30): "Konferencen 
understreger, at de bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union, der omfatter den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder oprettelsen af posten som Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og af en Europæisk Tjeneste for 
Unionens Optræden Udadtil, ikke berører medlemsstaternes nuværende ansvar med hensyn til 
udformningen og gennemførelsen af deres udenrigspolitik og heller ikke til deres nationale 
repræsentation i tredjelande og internationale organisationer.  
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Konferencen minder også om, at bestemmelserne vedrørende den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik ikke berører den specifikke karakter af medlemsstaternes sikkerheds- og 
forsvarspolitik. Den understreger, at EU og medlemsstaterne fortsat er bundet af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers Pagt og navnlig af Sikkerhedsrådets og dets 
medlemmers primære ansvar for opretholdelsen af international fred og sikkerhed."  
 
Desuden skal det klart fremgå, at FUSP er underlagt særlige regler og procedurer. Der skal også 
fastsættes et specifikt retsgrundlag for beskyttelse af personoplysninger på FUSP-området i 
forbindelse med medlemsstaternes behandling af sådanne oplysninger under udøvelse af 
aktiviteter, der er omfattet af FUSP eller ESFP, og i forbindelse med udveksling af sådanne 
oplysninger. 
 
Retligt samarbejde. I kapitlet om retligt samarbejde i civilretlige sager ændres artiklen om 
dette samarbejde for at tildele de nationale parlamenter en rolle inden for rammerne af 
"passerellebestemmelsen" på det familieretlige område. 
 
I kapitlerne om retligt samarbejde i straffesager og om politisamarbejde, i artiklerne om gensidig 
anerkendelse af domme, minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt 
for sanktionerne herfor, den europæiske anklagemyndighed og politisamarbejde skal der 
indføjes en ny mekanisme, der gør det muligt for nogle medlemsstater at gå videre med en given 
sag, men tillade andre ikke at deltage.  
 
Desuden skal anvendelsesområdet for protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands 
stilling (1997) for Det Forenede Kongeriges vedkommende udvides til - på de samme 
betingelser - at omfatte kapitlerne om retligt samarbejde i straffesager og om politisamarbejde.  
 
Afgrænsning af kompetence. Regeringskonferencen skal vedtage en erklæring (nr. 28) om 
afgrænsning af kompetence i henhold til hvilken "beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i 
traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne i overensstemmelse med den kompetencefordeling 
mellem Unionen og medlemsstaterne, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Når traktaterne på et bestemt område 
tildeler Unionen en kompetence, som den deler med medlemsstaterne, udøver medlemsstaterne 
deres kompetence, i det omfang Unionen ikke har udøvet sin kompetence eller har besluttet at 
ophøre med at udøve den. Sidstnævnte situation opstår, når de relevante EU-institutioner 
beslutter at ophæve en lovgivningsmæssig retsakt, især for bedre til stadighed at kunne sikre, at 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet overholdes".  
 
Endvidere tilknyttes som bilag en protokol (nr. 8) om delt kompetence. Den fastsætter, at "når 
Unionen tager initiativer på et bestemt område, omfatter denne udøvelse af kompetence kun de 
elementer, der indgår i den pågældende EU-retsakt, og omfatter derfor ikke hele området ...". 
 
De nationale parlamenters kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet. De nationale 
parlamenter tildeles en procedure for tidlig varsling (styrket i forhold til forfatningstraktaten), 
som kan bruges til at anfægte udkast til fællesskabslovgivning, som ifølge dem ikke er 
forenelige med nærhedsprincippet. Fristen for at fremsætte en begrundet udtalelse i den 
forbindelse forlænges fra seks til otte uger. Kommissionen skal på ny gennemgå ethvert udkast, 
som anfægtes af et simpelt flertal af de nationale parlamenter. Kommissionen kan trække sit 
forslag tilbage, opretholde det eller ændre det. Hvis Kommissionen beslutter at opretholde det 
anfægtede udkast, skal den underbygge sin beslutning i en begrundet udtalelse. Denne 
begrundede udtalelse såvel som de begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter skal 
sendes til EU-lovgiveren og tages i betragtning i lovgivningsproceduren.  
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Dette vil udløse en specifik procedure. Inden afslutningen af førstebehandlingen efter den 
almindelige lovgivningsprocedure undersøger lovgiveren (Rådet og Parlamentet), om forslaget 
til retsakt er foreneligt med nærhedsprincippet, under særlig hensyntagen til de begrundelser, 
som flertallet af de nationale parlamenter har givet udtryk for og er enige i, og til 
Kommissionens begrundede udtalelse. Hvis lovgiveren - med et flertal på 55 % af Rådets 
medlemmer eller et flertal af de stemmer, der er afgivet i Europa-Parlamentet - er af den 
opfattelse, at forslaget ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, indstilles behandlingen af 
forslaget til retsakt. 
 
Fleksibilitetsbestemmelse. I artiklen om denne bestemmelse indsættes et stykke, i henhold til 
hvilket denne artikel ikke kan anvendes som grundlag for at nå et mål henhørende under FUSP.  
 
Regeringskonferencen skal ligeledes vedtage følgende erklæring (nr. 37): "Konferencen 
understreger, at [artiklen], der er en integrerende del af et institutionelt system baseret på 
princippet om tildelte kompetencer, i henhold til Den Europæiske Unions Domstols faste 
retspraksis ikke kan tjene som grundlag for en udvidelse af Unionens beføjelser ud over de 
generelle rammer, der er oprettet ved bestemmelserne i traktaterne som helhed og i særdeleshed 
ved de bestemmelser, der definerer Unionens opgaver og aktiviteter. Under alle 
omstændigheder kan denne artikel ikke anvendes som grundlag for vedtagelse af bestemmelser, 
hvis materielle virkning ville være at ændre traktaterne uden at følge den heri fastsatte 
procedure herfor.". 
 
Tjenesteydelser af almen interesse. Protokol nr. 9 vedrører dette spørgsmål:  

  anerkender princippet om universel adgang til tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse samt de nationale, regionale og lokale myndigheders vigtige rolle og "vide 
skønsbeføjelser" på dette område, 

  præciserer, at de europæiske traktater "på ingen måde [berører] medlemsstaternes 
beføjelse til at levere, udlægge og tilrettelægge ikke-økonomiske tjenesteydelser af 
almen interesse". Denne præcisering bringer en afklaring af et problem, der betragtes 
som væsentlig for den europæiske samfundsmodel. 

 
Energiforsyningssikkerhed. I artiklen vedrørende foranstaltninger i tilfælde af alvorlige 
forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter indsættes en henvisning til 
solidariteten mellem medlemsstaterne og til det særlige tilfælde, som energi udgør.  
 
Der indsættes ligeledes et nyt punkt om fremme af sammenkobling af energinet. 
 
Klimaændringer. Der fastsættes en ny henvisning til den særlige nødvendighed af at bekæmpe 
klimaændringer gennem foranstaltninger på internationalt plan. 
 
Afsluttende bestemmelser. Den Europæiske Union får status som juridisk person, men 
regeringskonferencen skal i den forbindelse vedtage følgende erklæring (nr. 32): "Konferencen 
bekræfter, at det faktum, at Den Europæiske Union har status som juridisk person, ikke på 
nogen måde giver Unionen beføjelse til at lovgive eller handle ud over de beføjelser, som 
medlemsstaterne har tildelt Unionen i traktaterne.". 
 
Der indføres artikler om en medlemsstats frivillige udtræden og om revisionsprocedurerne.  
 
I artiklen om kriterier for medlemskab og proceduren for tiltrædelse af Unionen skal 
henvisningen til principperne erstattes af en henvisning til Unionens værdier, og der tilføjes en 
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forpligtelse til at fremme disse værdier, en forpligtelse til at underrette Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter om en ansøgning om medlemskab af Unionen samt en henvisning til 
hensynet til de kriterier for medlemskab, som Det Europæiske Råd er blevet enig om. 
 
 
2. Ændringstraktatens indvirkning på struktur- og 
samhørighedspolitikkerne 
 
Ændringstraktatens ikrafttræden vil blive den største omvæltning siden underskrivelsen af Rom-
traktaten. Den nye traktat indeholder mange nye tiltag, som unægteligt vil få indvirkning på 
Europa-Parlamentets arbejde generelt og på parlamentsudvalgenes i særdeleshed. Nogle af disse 
nye tiltag vil få konsekvenser på horisontalt plan, mens andre snarere er sektorspecifikke. 
 
Det kan konstateres, at ændringerne af visse lovgivningsprocedurer vil medføre en direkte 
stigning i Europa-Parlamentets normative arbejde. Ændringstraktaten gør således den fælles 
beslutningsprocedure til den almindelige lovgivningsprocedure. Der er langt fra tale om en 
ændring af ren terminologisk karakter, men derimod om en udvidelse uden fortilfælde af denne 
procedure, som nu kommer til at finde anvendelse for størstedelen af retsakterne. De områder, 
hvis retsgrundlag omfattes af den fælles beslutningsprocedure, øges således fra 37 til 86. 
 
Den øgede anvendelse af kvalificeret flertal og fælles beslutningstagning, indførslen af nye 
specifikke retsgrundlag i flere sektorer og oprettelsen af delegerede retsakter er også elementer, 
der vil øge arbejdet i de parlamentsudvalg, som har ansvaret for struktur- og 
samhørighedspolitikkerne6.  
 
Selv om de fleste iagttagere forbinder forstærket samarbejde (muligheden for minimum 9 
medlemsstater til at gå videre på vigtige politiske områder) med det retlige samarbejde og 
politisamarbejdet samt forsvarspolitikken, er det ikke utænkeligt, at visse medlemsstater vælger 
at benytte denne mulighed på visse struktur- og samhørighedspolitiske områder. 
 
Endvidere indeholder den nye traktat såkaldte "passerellebestemmelser", der gør det muligt at 
udvide anvendelsesområdet for afstemning med kvalificeret flertal eller den almindelige 
lovgivningsprocedure. Med hensyn til lovgivningsproceduren vil det således nu blive muligt at 
erstatte særlige lovgivningsprocedurer med den almindelige lovgivningsprocedure uden at gå 
gennem en regeringskonference, som er ensbetydende med, at alle stater skal ratificere 
beslutningen.  
 
En generel passerellebestemmelse fastsætter, at Det Europæiske Råd med enstemmighed og 
efter godkendelse i Europa-Parlamentet kan give tilladelse til, at den almindelige 
lovgivningsprocedure anvendes på ethvert eksisterende retsgrundlag, under forbehold af at 
ingen nationale parlamenter fremsætter indvendinger inden for en frist på seks måneder. 
 
Der indføres også specifikke passerellebestemmelser, som dem vi kender i dag på det 
socialpolitiske, det miljøpolitiske og det familieretlige område. I disse tilfælde skal Rådet træffe 
afgørelse med enstemmighed efter høring af Parlamentet. De nationale parlamenter vil altså ikke 
være involveret i aktiveringen af disse passerellebestemmelser.  

                                                 
6 Det drejer sig navnlig om følgende udvalg: Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur og Uddannelse, 
Regionaludvikling, Fiskeri og Transport og Turisme. Disse udvalg vil drage fordel af indførslen af fire retsgrundlag 
for den almindelige lovgivningsprocedure: 1 for landbrug, 1 for regionalpolitikken, 1 for fiskeri og 1 for transport. 
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Passerellebestemmelserne er en af de vigtigste nyskabelser i traktaten. De baner vejen for øget 
anvendelse af ikke kun afstemning med kvalificeret flertal, men også for en udvidelse af 
Europa-Parlamentets rolle på områder, hvor det endnu ikke står på lige fod med Rådet. 
 
2.1.  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
 
De øgede beføjelser til Europa-Parlamentet berører ikke alle udvalgene på struktur- og 
samhørighedsområdet på samme måde. Landbrugs- og fiskeriområdet (som vi vil se senere) vil 
opleve de største proceduremæssige forandringer med indførslen af den fælles 
beslutningsprocedure, som nu vil blive kaldt den almindelige lovgivningsprocedure. 
 
Hvis ændringstraktaten træder i kraft, vil alle grundlæggende beslutninger inden for den fælles 
landbrugspolitik blive underlagt fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet (TUF7, 
artikel 37, stk. 2a). Det er imidlertid nødvendigt at dæmpe optimismen, for Parlamentet mister 
ved samme lejlighed den høringsret, som det tidligere havde, i forbindelse med europæiske 
forordninger og afgørelser om emner, der er lige så væsentlige for den fælles landbrugspolitik, 
nemlig fastsættelse af priser, støtte og udbudskontrolforanstaltninger (TUF, artikel 37, stk. 2a): 

 

"Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser, 
afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger..." 

 
Den anden store forandring på landbrugsområdet består i, at EU ikke længere vil have 
enekompetence på området, men at der bliver tale om en kompetence, som deles med 
medlemsstaterne (TUF, artikel 4, stk. 2, litra d), hvilket vil sikre en større overholdelse af 
nærhedsprincippet. Resultatet bliver en bedre placering af den fælles landbrugspolitik i den 
institutionelle struktur. 
 
Vedrørende budgetbestemmelserne indføres med ændringstraktaten en længe ventet 
grundlæggende ændring, nemlig afskaffelsen af sonderingen mellem obligatoriske udgifter og 
ikke-obligatoriske udgifter. Denne formelle skelnen, som stammer fra de gældende traktater, 
havde en direkte indvirkning på den fælles landbrugspolitik og faldt reelt sammen med de to 
eksisterende søjler (markedspolitikken på den ene side og politikken for udvikling af 
landdistrikter på den anden side). Betydningen af denne ændring kan dog først vurderes i 
forbindelse med de kommende forhandlinger om de årlige budgetter. 
 
Til gengæld kan man med rette beklage, at målene for den fælles landbrugspolitik, som blev 
fastsat for over et halvt århundrede siden, er taget med i deres oprindelige form i artikel 33, stk. 
1 (TUF): 

a)  at forøge landbrugets produktivitet ved fremme af den tekniske udvikling, ved 
rationalisering af landbrugsproduktionen og ved den bedst mulige anvendelse af 
produktionsfaktorerne, især arbejdskraften 

b)   herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, især ved en 
forhøjelse af de individuelle indkomster for de i landbruget beskæftigede personer 

                                                 
7 Den kommende ændringstraktat ændrer de to eksisterende traktater: den nuværende traktat om Den Europæiske 
Union (TEU), som bevarer sit navn, og "traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab", som skifter navn 
til "traktaten om Unionens funktionsmåde" (TUF). 
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c) at stabilisere markederne 

d) at sikre forsyningerne 

e) at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer.  
 
Denne forældede definition omfatter åbenlyst ikke størsteparten af elementerne i den nye fælles 
landbrugspolitik, såsom prioriteringen af målet om indkomststabilitet, vigtigheden af 
udviklingen af landdistrikter, mekanismer og principper, som allerede anvendes i 
markedspolitikken (generel adskillelse af støtteformerne, miljøbetinget støtte, graduering, 
finansiel disciplin og fleksibilitet i forvaltningen), anerkendelsen af landbrugets 
multifunktionelle karakter, samfundets nye krav til landbruget (forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse, biodiversitet og dyrevelfærd), den fælles landbrugspolitiks nødvendige 
forenelighed med multilateralismen (WTO) og præferenceaftalerne (Mercosur, AVS, Euromed). 
 
Det er åbenlyst, at der fortsat er behov for yderligere overvejelser på dette område med henblik 
på at fastsætte nye mål, som i højere grad er i tråd med den enestående udvikling, som 
landbruget har oplevet i de sidste 50 år. En af de væsentligste årsager til den manglende vilje til 
at ændre traktatens kapitel om landbrug har uden tvivl været uoverensstemmelserne mellem 
Rådet og de andre institutioner omkring udformningen af en ny fælles landbrugspolitik. Man 
kan kun håbe, at denne længe ventede ændring gennemføres i forbindelse med en kommende 
revision af traktaten. 
 
2.2.  Kultur- og Uddannelsesudvalget 
 
Kulturpolitikken fik forholdsvist sent et europæisk retsgrundlag, nemlig ved Maastricht-
traktaten, men ændringstraktaten giver kulturen et nyt opsving, idet den bidrager til en bedre 
fællesskabsindsats gennem den kulturelle dimension.  
 
Den nævnes faktisk allerede i traktatens præambel, hvor der står, at den har ladet sig inspirere af 
"Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv". 
 
I traktatens artikel 3, stk. 3, nævnes under Unionens mål, at den respekterer medlemsstaternes 
"rige kulturelle og sproglige mangfoldighed" og sikrer, at "den europæiske kulturarv beskyttes 
og udvikles".  
 
Kulturen er et af de områder, hvor Unionen har beføjelse til at gennemføre tiltag for at 
understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes indsats, uden at denne beføjelse dog 
træder i stedet for medlemsstaternes beføjelser på disse områder (TUF, artikel 6, litra e). Det 
drejer sig naturligvis ikke om at udvikle en harmoniseringspolitik, som ville være i strid med 
målene om kulturel diversitet i EU, men om at styrke udviklingen af det kulturelle samarbejde 
på fællesskabsplan (TUF, artikel 151, stk. 2).  
 
"Unionen skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt 
støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende områder:  

a)  forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og 
historie  

b)  bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning  

c)  ikke-kommercielle kulturudvekslinger  

d)  kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor."  
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Det sidste mål blev blandt andet nået ved at tage hensyn til kulturen i andre EU-politikker og 
dermed gøre den mere fremtrædende. 
 
Den største nyskabelse i traktaten er imidlertid, at sport eksplicit omfattes af de områder, hvor 
Unionen kan gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes 
indsats (TUF, artikel 6, litra e). I øjeblikket er sport dækket af en lang række forskellige artikler 
og kapitler i EF-traktaten, selv om disse ikke nødvendigvis nævner sport. Det drejer sig navnlig 
om artikel 39-55 (fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital), artikel 81- 89 
(konkurrencepolitikken), artikel 149-150 (uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom), artikel 
151 (kultur) og artikel 152 (folkesundhed).  
 
Selv om disse artikler fortsat vil finde anvendelse, medfører ændringstraktaten flere væsentlige 
ændringer. Ordet "sport" kommer nu til at indgå i kapitlets tekst. Da sport underlægges dette nye 
retsgrundlag, vil den være omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. EF-traktatens 
artikel 149 ændres desuden som følger: 
 
  i stk. 1 tilføjes følgende afsnit: 

"Unionen bidrager til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til dens 
specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og 
uddannende funktion." 

 
  i stk. 2, femte led, tilføjes ordene "... og fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv 

i Europa"  
 
 følgende led tilføjes som sidste led: 

"- at udvikle sportens europæiske dimension ved at fremme retfærdighed og åbenhed i 
sportskonkurrencer og samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har 
ansvar for sport, samt ved at beskytte sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og 
moralske integritet." 

 
Udarbejdelsen af disse artikler, som vedrører sportens sociale og opdragende funktioner, men 
også visse aspekter omkring professionel sport, tilkendegiver EU's ønske om at gå i retning af en 
rebalancering af sine kompetencer på dette område i forhold til den nuværende situation. 
Desuden giver den ændrede artikel 149, stk. 3, de tiltag, som Unionen kan iværksætte på 
sportsområdet, en international dimension, samtidig med at den tilskynder til samarbejde og 
initiativer med tredjelande og internationale organisationer. 
 
En anden væsentlig ændring er, at traktaten indfører afstemning med kvalificeret flertal på 
kulturområdet som erstatning for afstemning med enstemmighed (artikel 151, stk. 5). 
Ændringen af lovgivningsproceduren nedbringer varigheden af forhandlingerne om 
kulturprogrammer og åbner samtidig mulighed for at tillægge kulturen reel prioritet. Hvis 
ændringstraktaten ratificeres, vil Europa-Parlamentets beføjelser således blive væsentligt 
styrket. 
 
Endvidere forbedrer traktaten den parlamentariske kontrol med EU's handelspolitik, en kontrol, 
som hidtil har været ikkeeksisterende. Denne ændring får betydning for Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, for så vidt som handlen vedrører handel med kulturelle og audiovisuelle 
tjenesteydelser (TUF, artikel 188 C). 
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Det er imidlertid fortsat beklageligt, at chartret om grundlæggende rettigheder ikke medtages i 
sin helhed i den nye traktat. Chartret får ikke desto mindre bindende karakter (TEU, artikel 6, 
stk. 1) overalt i EU, undtagen i Polen og Det Forenede Kongerige. Det får betydning for visse af 
de områder, som er omfattet af Kultur- og Uddannelsesudvalgets kompetence, og navnlig 
uddannelse og erhvervsuddannelse (artikel 14 og 15 i chartret), kommunikationspolitikken 
(artikel 11, 41, 42 og 44) og flersprogethed (artikel 21 og 22). 
 
Artiklerne vedrørende uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom (artikel 149 og 150) er ikke 
blevet ændret. 
 
2.3.  Regionaludviklingsudvalget 
 
Ændringstraktaten indeholder flere betydelige ændringer, der i tilfælde af ratificering vil få stor 
indvirkning på arbejdet i regionaludviklingsudvalget. Det drejer sig derfor om ændringer, som 
Europa-Parlamentet længe har ventet på.  
 
Ændringerne, som går hånd i hånd med en bedre definition af kompetencefordelingen i 
Unionen, er uden tvivl et betydeligt fremskridt, for det bliver nu lettere at fastslå det mest 
passende ansvarsniveau. 
 
Den første større ændring vedrører indførslen af konceptet "territorial samhørighed" og 
anerkendelsen af det som et mål (TEU, artikel 3, stk. 3). Den territoriale samhørighed nævnes 
ligeledes som et område med delt kompetence (TUF, artikel 4, stk. 2, litra c).  
 
Efter gentagne anmodninger fra Europa-Parlamentet kommer det nye afsnit XVII i traktaten om 
Unionens funktionsmåde nu til at vedrøre "økonomisk, social og territorial samhørighed". I 
artikel 158, som definerer samhørighedspolitikken, tilføjes et nyt afsnit. Det giver en mere 
præcis og udtømmende definition af de regioner, der er omfattet af denne politik: 
 
"Blandt de berørte områder lægges der særlig vægt på landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper 
af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og bjergområder." 
 
Endvidere specificeres det i regeringskonferencens erklæring nr. 17, at: "... ordet "øområder" i 
artikel 158 [kan] omfatte østater i deres helhed, hvis de nødvendige kriterier er opfyldt.". 
 
Den anden større ændring vedrører den lovgivningsprocedure, der anvendes ved afstemningen 
om den generelle forordning, som finder anvendelse for strukturfondene. Proceduren med 
samstemmende udtalelse erstattes nemlig med den almindelige lovgivningsprocedure (TUF, 
artikel 161), hvilket giver Europa-Parlamentet en længe ventet beføjelse og stiller det på lige fod 
med Rådet. 
 
Selv om chartrer om grundlæggende rettigheder ikke medtages i traktaten, anerkender det 
specifikt i sin præambel "medlemsstaternes nationale identitet og organisering af deres 
offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan". 
 
Desuden udvider ændringstraktaten (TEU, artikel 5, stk. 3) anvendelsen af nærhedsprincippet, 
som ikke længere kun definerer forholdet mellem de europæiske institutioner og 
medlemsstaterne, men også omfatter de lokale og regionale myndigheder: 

PE 397.235 13



Ændringstraktaten og dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne 

"... Unionen [handler kun] på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, [...] 
hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte 
handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan".  
 
I artikel 8 A, stk. 3, (TEU) bekræftes det i øvrigt, at beslutningerne træffes "så åbent som muligt 
og så tæt på borgerne som muligt". 
 
Vedrørende sager, der anlægges ved Den Europæiske Unions Domstol for overtrædelse af 
nærhedsprincippet, fastsætter artikel 8 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, at "Regionsudvalget også [kan] anlægge sådanne sager vedrørende 
europæiske lovgivningsmæssige retsakter, hvis vedtagelse det ifølge forfatningen skal høres 
om". Denne nye beføjelse bør i fremtiden tilskynde til et endnu tættere samarbejde mellem 
Europa-Parlamentet og Regionsudvalget. 
 
Der er også indført nye bestemmelser om regional statsstøtte. Den nuværende artikel 87, stk. 2, 
litra c), i EF-traktaten fastsætter en undtagelse for statsstøtte til tyske regioner, der er blevet 
påvirket af Tysklands deling. Med TUF ændres denne bestemmelse, og der gives mulighed for 
at ophæve den: 

"Fem år efter ikrafttrædelsen af traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union 
og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan Rådet på forslag af 
Kommissionen vedtage en afgørelse om ophævelse af denne artikel." 

 
Efter flere anbefalinger fra Europa-Parlamentet er de specifikke bestemmelser om regionerne i 
den yderste periferi blevet styrket i den nuværende artikel 87, stk. 3, litra a), ved tilføjelse af 
følgende tekst (nedenfor med fede typer):  

3.  Som forenelige med fællesmarkedet kan betragtes: 

a) støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er 
usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse samt i de områder, 
der er nævnt i artikel 2998, under hensyn til deres strukturelle, økonomiske og sociale 
situation. 

Angående den økonomiske og sociale samhørighed er der lagt særlig vægt på statsstøtte til 
"landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces, de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder" (TUF, artikel 158). 
 
Desuden anerkender protokol nr. 9 princippet om universel adgang til tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse samt de nationale, regionale og lokale myndigheders vigtige rolle og "vide 
skønsbeføjelser" på dette område. 

 
Hvis ændringstraktaten ikke ratificeres, vil det få en negativ indvirkning på 
beslutningsprocessen inden for regional- og samhørighedspolitikken. 
 
For det første vil Europa-Parlamentet gå glip af anvendelsen af den almindelige 
lovgivningsprocedure. Parlamentet har allerede understreget, at proceduren med samstemmende 
udtalelse i forbindelse med vedtagelse af den generelle forordning ikke gav det mulighed for at 
involvere sig tilstrækkeligt i beslutningerne vedrørende struktur- og samhørighedsfondene på 

                                                 
8 Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Azorerne, Réunion, Madeira og De Kanariske Øer. 
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grund af den manglende mulighed for at indføre ændringer til Kommissionens forslag eller 
Rådets fælles holdning i modsætning til med den fælles beslutningsprocedure.  
 
Traktaternes nuværende mangel på et klart retsgrundlag for den territoriale samhørighed er 
beklagelig. Manglen på et bindende retsgrundlag betyder, at samhørighedspolitikkens 
territoriale dimension, som er et uundværligt supplement til og har en uløselig forbindelse med 
målet for den økonomiske og sociale samhørighed, vil kunne blive overset af medlemsstaterne i 
deres operationelle programmer.  
 
2.4.  Fiskeriudvalget 
 
Som det allerede er blevet nævnt tidligere, berører de øgede beføjelser til Europa-Parlamentet 
ikke alle udvalgene på struktur- og samhørighedsområdet på samme måde. Fiskeriområdet er 
sammen med landbrugsområdet et af de to områder, som vil opleve de største proceduremæssige 
forandringer med indførslen af den almindelige lovgivningsprocedure. 

Fiskeriet (bortset fra bevarelsen af havets biologiske ressourcer, som forbliver EU's 
enekompetence) er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra d), som fastsætter de kompetencer, der er delt 
mellem Unionen og medlemsstaterne. 
 
I henhold til de eksisterende traktater er fiskeriet fortsat den eneste fælles EU-politik, hvor 
beslutningsprocessen er fuldstændig underlagt høringsproceduren. I den ændrede artikel 37, stk. 
2, i TUF fastsættes en udvidelse af den almindelige lovgivningsprocedure til den fælles 
fiskeripolitik. 
 
Hvis den nye traktat træder i kraft, får Parlamentet endelig en reel beføjelse i 
beslutningsprocessen vedrørende de store retningslinjer for sektoren. 
 
Den store formelle nyhed vedrører medtagelsen af "fiskeriet" i teksten i afsnit II i TUF, selv om 
det fortsat eksisterer parallelt med "landbruget". Til gengæld indeholder afsnittet fortsat ikke 
nogen særskilte bestemmelser om den fælles fiskeripolitik og akvakultur.  
 
Den fælles fiskeripolitik har ubestrideligt udviklet sig meget i løbet af de seneste 20 år og udgør 
i dag en fuldgyldig sektoriel fællesskabspolitik med sine egne mål. Den nye traktat fastsætter 
imidlertid hverken specifikke mål eller midler til at nå dem. Visse af de mål, der er fastsat i 
artikel 33, stk. 1, i TUF, og midlerne til at nå dem, der er nævnt i artikel 33, stk. 2, vedrører 
således kun den fælles landbrugspolitik, og det selv om disse artikler anses for at finde 
anvendelse for både landbrug og fiskeri (jf. punkt 3.1 ovenfor). 
 
Den meget forskellige karakter af aktiviteterne inden for disse to sektorer gør situationen meget 
uklar. Ændringstraktaten henviser desværre slet ikke til den langsigtede udnyttelse af levende 
akvatiske ressourcer og akvakulturprodukter i forbindelse med bæredygtig udvikling og 
samtidig skabelse af en balance mellem de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. 
Sektoren havde en stor forventning til dette punkt, men desværre blev den ikke indfriet. 
 
Ligeledes er det beklageligt, at den nye traktat ikke specifikt nævner det finansielle instrument 
til udvikling af fiskeriet blandt strukturfondene. 
 
Til gengæld glæder Parlamentet sig over ændringstraktatens anerkendelse af nærhedsprincippet 
og konstaterer, at oprettelsen af regionale rådgivende råd på fiskeriområdet kan betragtes som 
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værende i overensstemmelse med dette vigtige princip og som et skridt mod, at 
fiskeriforvaltningen vender tilbage til et mere lokalt beslutningsniveau (TEU, artikel 5, stk. 3). 

"... Unionen [handler kun] på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, [...] 
hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan...". 

Europa-Parlamentet har indtrængende insisteret på, at dets godkendelse (samstemmende 
udtalelse) kræves i forbindelse med vedtagelsen af enhver international aftale på fiskeriområdet. 
Den nye artikel 188 N (TUF), som erstatter artikel 300 (EF-traktaten), opfylder dette krav og 
kunne på sigt føre til, at Europa-Parlamentets rolle styrkes i forbindelse med indgåelsen af 
sådanne aftaler. 
 
2.5.  Transport- og Turismeudvalget 
 
Transportpolitikken har længe været underlagt fællesskabsretten, og i den forstand er de 
forandringer, der indføres ved ændringstraktaten, ikke så betydelige. 
 
Transportpolitikken nævnes i artikel 4, stk. 2, i TUF, som fastsætter de kompetencer, der deles 
mellem Unionen og medlemsstaterne, og navnlig i litra g) (transport) og h) (transeuropæiske 
net). 
 

I EF-traktatens artikel 78, der henviser til de vanskeligheder, som Tyskland har oplevet på grund 
af landets deling, indføres en mindre ændring: 

"Fem år efter ikrafttrædelsen af traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union 
og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan Rådet på forslag af 
Kommissionen vedtage en afgørelse om ophævelse af denne artikel." 
 
Det nye stk. 2 i artikel 80 (TUF) gør anvendelsen af den fælles beslutningsprocedure, som 
allerede anvendes de facto inden for sø- og luftfart, officiel: 

"Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte 
passende bestemmelser vedrørende sø- og luftfart. De træffer afgørelse efter høring af 
Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg." 
 
Til gengæld indføres der flere nye betydelige bestemmelser på turismeområdet. 

Af artikel 6, stk. 2, i TUF fremgår det, at Unionen har kompetence til at gennemføre tiltag på 
europæisk plan for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag.  

Ændringstraktaten sikrer i øvrigt et klart retsgrundlag, som giver Europa-Parlamentet mulighed 
for at overveje understøttende tiltag, der kan styrke turistsektorens identitet. Det nye afsnit XXI i 
TUF vil fra nu af specifikt omhandle turisme. I artikel 176 B fastsættes følgende: 

 "Unionen supplerer medlemsstaternes indsats i turistsektoren, især ved at fremme 
konkurrenceevnen for Unionens virksomheder inden for denne sektor. Med henblik herpå er 
målene for Unionens indsats: 

a)  at tilskynde til tilvejebringelse af et gunstigt klima for udvikling af virksomhederne 
inden for denne sektor  
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b)  at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig ved udveksling af god 
praksis". 

 
Udkastets største nyskabelse vedrører imidlertid lovgivningsproceduren. Hvis den nye traktat 
ratificeres, kan Unionen lovgive på turismeområdet og "med henblik på at opfylde målene i 
denne artikel [fastsætte] særlige foranstaltninger, der skal supplere medlemsstaternes indsats, 
men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser." (TUF, artikel 176 D, stk. 2). 
 
 
3.  De forskellige europæiske institutioners rolle 
 
Artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union giver Europa-Parlamentet og Kommissionen 
ret til at afgive en positiv udtalelse om Rådets formands indkaldelse af en regeringskonference 
for i fællesskab at fastlægge de ændringer, der skal foretages i traktaterne. Hvis det drejer sig om 
institutionelle ændringer på det monetære område, skal Rådet for Den Europæiske Centralbank 
også høres. 
 
Ministerrådet gav således den 16. juli 2007 uden forhandling formelt grønt lys til at indlede en 
regeringskonference (den 23. juli 2007) med henblik på at lægge sidste hånd på den nye EU-
traktat på grundlag af det forhandlingsmandat, der var blevet vedtaget på Det Europæiske Råd i 
juni 2007.  
 
3.1. Europa-Parlamentet 
 
Den (demokratisk set) vigtigste udtalelse er Europa-Parlamentets, for forhandlingerne her er 
offentlige, og stort set alle synspunkter kommer til udtryk. 
 
Europa-Parlamentet er formelt involveret i proceduren to gange: først for at udtale sig om 
indkaldelsen af regeringskonferencen og dernæst om den tekst, som konferencen har udarbejdet. 
Dets endelige udtalelse er ikke bindende, men den kan have en indvirkning på visse nationale 
parlamenters holdning. 
 
Den positive udtalelse (betænkning af Jo Leinen9) om indkaldelse af regeringskonferencen blev 
vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. juli 200710 med et stort flertal. Selv om Parlamentet 
glæder sig over, at mandatet "beskytter meget af forfatningstraktatens væsensindhold, navnlig 
Unionens status som én enkelt juridisk person og afskaffelsen af søjlestrukturen, den udvidede 
anvendelse af kvalificeret flertal i Rådet og fælles beslutningstagning ved Parlamentet og Rådet, 
elementerne i participatorisk demokrati, den retligt bindende status for chartret om 
grundlæggende rettigheder, styrkelsen af sammenhængen i Unionens optræden udadtil og den 
afbalancerede institutionelle pakke", giver det også udtryk for visse forbehold. 
  
Medlemmerne beklager således, at dette mandat "indebærer tab af en række af de vigtige 
elementer, der blev opnået enighed om på regeringskonferencen i 2004, f.eks. tanken om en 
forfatningstraktat, Unionens symboler, en forståelig betegnelse for Unionens retsakter, en klar 
erklæring om unionsrettens forrang samt en definition af Unionen som en union af borgere og 
stater, og at det også indebærer en lang forsinkelse i indførelsen af andre elementer". De er 

                                                 
9 Medlem af De Europæiske Socialdemokraters gruppe. 
10 Dokument A6-0279/2007. 
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også bekymrede over det forhold, at mandatet åbner mulighed for i højere grad at lade visse 
medlemsstater vælge ikke at deltage i gennemførelsen af vigtige bestemmelser i traktaterne, 
hvilket kunne føre til en svækkelse af Unionens samhørighed. 
 
For de fleste af medlemmerne er dette kompromis den pris, der må betales, for at komme videre, 
men mange kritiske synspunkter kom til udtryk under forhandlingen om afholdelsen og 
resultatet af Det Europæiske Råd i juni 2007, som ifølge nogle indvarslede en ulæselig traktat. 
 
Ifølge Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, derimod "giver dette kompromis mulighed 
for at skabe de reformer, der er nødvendige for at gøre Den Europæiske Union mere 
demokratisk og effektiv. Den nye traktat vil i høj grad styrke Europa-Parlamentets beføjelser og 
dermed styrke demokratiet i Unionen. De grundlæggende rettigheder, som Europa-Parlamentet 
altid har forsvaret, og som udgjorde et centralt element i forfatningstraktaten, vil være juridisk 
bindende. De principper, som Europa-Parlamentet altid har forsvaret, bliver en realitet med 
denne reform af traktaterne". 
 
I betænkningen bekendtgøres det desuden, at Europa-Parlamentet ønsker at spille en aktiv rolle 
både under og efter forhandlingerne. Når det er blevet informeret af sine tre repræsentanter 
(Elmar Brok, Enrique Baron Crespo og Andrew Duff), fremsætter det om nødvendigt forslag til 
specifikke emner inden for mandatet. Efter valgene i 2009 fremsætter Parlamentet nye forslag til 
en forfatningsaftale, som har til formål at forbedre Unionens funktionsmåde.  
 
På samme måde understreges i udtalelsen Parlamentets hensigt om at garantere fuld åbenhed i 
arbejdet ved at offentliggøre alle regeringskonferencens arbejdsdokumenter. I øvrigt vil det 
efterstræbe en åben dialog med de nationale parlamenter og civilsamfundet under hele 
regeringskonferencen og den efterfølgende ratificeringsproces. 
 
Endelig opfordrer Parlamentet sit kompetente udvalg til at overveje, hvorledes dets 
forretningsorden kan ændres med henblik på at give det EU-flag og den EU-hymne, som er 
valgt i forfatningstraktaten, officiel status i forbindelse med dets aktiviteter og i dets lokaler. 
 
3.2. Europa-Kommissionen 
 
Europa-Kommissionens udtalelse af 10. juli 200711 sammenfatter den nye traktats forbedringer 
af indholdet og EU's funktionsmåde og støtter dem på betingelse af, at regeringskonferencens 
mandat, som blev godkendt af Det Europæiske Råd, overholdes fuldt ud. Denne betingelse 
forklarer, hvorfor indkaldelsen af en regeringskonference i dette tilfælde ikke udgør et 
tilbageslag for hverken demokratiet eller åbenheden i forhold til Konventet. Mandatet gengiver 
nemlig reelt set Konventets væsentligste resultater. 
 
Ifølge Kommissionens udtalelse går EU's opgave ud på at føre en politik, der opfylder borgernes 
forventninger og ønsker: en vision om et EU, der er parat til at arbejde sammen for at skabe en 
fælles fremtid. For at udnytte sit potentiale har EU behov for modernisering og reformer.  

Kommissionen mener, at regeringskonferencens mandat forener politisk realisme og ambition og 
giver EU en solid institutionel og politisk base til konkret at gennemføre borgernes ambitioner. 
Mandatet udgør det rette grundlag for en regeringskonference, der arbejder hurtigt og effektivt, og 
som kan enes om en traktat, der hurtigt kan ratificeres.  

                                                 
11 Dokument KOM (2007) 412. 
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I Kommissionens udtalelse understreges de forbedringer, som en ændringstraktat, der ligger i 
forlængelse af dette mandat, vil medføre for EU og EU-borgerne: 

   et mere demokratisk og åbent EU: Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter vil 
få en styrket rolle. Rådet vil udvise større åbenhed. En million borgere får mulighed for 
at opfordre Kommissionen til at fremsætte et initiativ, som har betydning for dem, og det 
bliver lettere at gennemskue, hvem der gør hvad på europæisk og nationalt plan. 

   et mere effektivt EU med institutioner og arbejdsmetoder, der både er effektive og 
forenklede. I Kommissionens udtalelse beskrives, hvordan ændringstraktaten vil 
fremskynde beslutningsprocessen i moderne institutioner, der fungerer i en Union med 
27 medlemsstater. Handleevnen bliver forbedret på de områder, der i dag står øverst på 
Unionens dagsorden. Afstemningsreglerne forenkles og gøres mere retfærdige, og 
institutionerne bliver mere strømlinede. 

   et EU med rettigheder og værdier, solidaritet og sikkerhed, som klart formulerer 
Unionens værdier og mål. Et charter om grundlæggende rettigheder, der samler de civile, 
politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som EU skal respektere; en styrket 
solidaritet og sikkerhed på områder som energipolitik; en række nye bestemmelser om 
klimaændringer, civilbeskyttelse, humanitær bistand og folkesundhed og en styrkelse af 
EU's kompetencer i forbindelse med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

   EU som aktør på den globale scene: EU's udenrigspolitiske instrumenter inddeles både 
i forhold til den strategiske udvikling og gennemførelsen af politikkerne. 
Ændringstraktaten giver EU mulighed for klart at give sin mening til kende over for sine 
partnere verden over. Den styrker samhørigheden mellem forskellige dele af EU's 
udenrigspolitik takket være en ny institutionel struktur, og den stiller EU's økonomiske, 
politiske og diplomatiske styrke til rådighed for fremme af Unionens interesser og 
værdier verden over.  

Kommissionen konkluderer i sin udtalelse, at en sådan ændringstraktat vil gøre EU i stand til at 
skabe forandring, give EU-borgerne større sikkerhed og sikre dem velstand samt åbne deres 
muligheder for at påvirke globaliseringen. Kommissionen opfordrer alle deltagerne i 
regeringskonferencen til at skabe gunstige betingelser for vedtagelsen og ratificeringen af 
ændringstraktaten inden valgene til Europa-Parlamentet i juni 2009.  

 
3.3. Den Europæiske Centralbank 
 
Den Europæiske Centralbanks (ECB) udtalelse, som blev vedtaget den 5. juli 200712, er 
påkrævet, når regeringskonferencen foretager ændringer på det monetære område, som det er 
tilfældet her. ECB koncentrerer sig logisk nok om denne type ændringer, og dens udtalelse er 
positiv på betingelse af, at alle de ændringer, der blev fastsat i forfatningstraktaten og kun disse, 
indføres i den kommende traktat for at undgå nye tiltag eller overraskelser.  
 
I de officielle tekster er nyskabelserne på det monetære område spredt. Når de samles af ECB, 
forekommer de meget markante: 

  oprettelsen af en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta, og 
prisstabilitet er blandt EU's mål, 

  ECB bliver en fuldgyldig institution, og dens finansielle uafhængighed anerkendes, 

                                                 
12 Dokument CON/2007/20. 
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  EU har enekompetence på området for den monetære politik for de lande, der har 
euroen som valuta, 

  udsigten til en samlet repræsentation udadtil for euroområdet inden for rammerne af de 
internationale finansielle institutioner nævnes, 

  styringen af euroområdet styrkes gennem Kommissionens øgede tilsynsbeføjelser i 
tilfælde af uforholdsmæssigt store budgetunderskud og gennem Eurogruppens 
selvstændige beslutningsevne. 

Eurogruppens eksistens bør således anerkendes, hvilket ville være i tråd med fremskridtene i 
forfatningstraktaten. Ifølge det mandat, som stats- og regeringscheferne har fastsat, skal de 
nuværende traktater tilknyttes protokollen om Eurogruppen (nr. 3), som blev vedtaget under 
regeringskonferencen i 2004, og som fastsætter de nærmere bestemmelser for afholdelse af 
møder mellem finansministrene fra de medlemsstater, der har euroen som valuta. Eurogruppen 
bør forblive en uformel instans uden beslutningskompetence, men af de specifikke 
afstemningsprocedurer for Økofin-Rådet bør det fremgå, at de medlemsstater, der har euroen 
som valuta, er de eneste, der kan stemme om visse punkter. Det vil være tilfældet med 
foranstaltninger, der vedrører disse stater, inden for budgetpolitikken og den økonomiske politik 
og den samlede repræsentation inden for rammerne af de internationale institutioner og fora. 
 
 
4.  Udtalelser fra andre europæiske institutioner 
 
Selv om deres udtalelser ikke er juridisk bindende, har to andre europæiske institutioner med 
rådgivende status ønsket at give udtryk for deres prioriteter i forhold til den nye traktat. 
 
4.1. Regionsudvalget 
 
I sin udtalelse af 6. juni 200713 anmoder Regionsudvalget om, at substansen i 
forfatningstraktaten bevares, og at stats- og regeringscheferne forpligter sig til en hurtig 
afslutning af traktatreformprocessen uden at trække de resultater tilbage, som de lokale og 
regionale myndigheder har opnået navnlig med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet, 
princippet om god regeringsførelse samt EU's territoriale samhørighed. Ved "bevaring af 
substansen" menes blandt andet:  

  anerkendelsen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 

  anerkendelsen af det regionale og lokale selvstyre, 

  den nye definition af nærhedsprincippet, 

  definitionen af instrumenterne til forvaltning af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet i de to protokoller herom,  

  anerkendelsen af princippet om konsultationer og dermed en tættere inddragelse af de 
lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen, iværksættelsen og evalueringen af 
fællesskabets politikker, 

  hensynet til fællesskabslovgivningens konsekvenser for de lokale og regionale 
myndigheder, 

                                                 
13 Dokument CONST-IV-011. 
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  muligheden for, at de regionale parlamenter med lovgivningskompetence inddrages i 
den procedure for tidlig varsling, der blev indført i forbindelse med mekanismen for 
forudgående kontrol med anvendelsen af nærheds- og proportionalitetsprincippet, 

 
  ensretningen af mandatperioden for Regionsudvalgets medlemmer i henhold til den, der 

er gældende for medlemmer af Europa-Parlamentet og Kommissionen, 
 
  et nyt system, der regulerer antallet og udnævnelsen af dets medlemmer og suppleanter, 

og som erstatter det nuværende system og går i retning af et system, der er baseret på 
politiske eller territoriale kriterier, 

 
  indføjelsen af hensynet til territorial samhørighed under Unionens mål samt 

forpligtelserne, som medlemsstaterne har påtaget sig med hensyn til fremme af 
økonomisk, social og territorial samhørighed, 

 
  anerkendelsen af en særlig status for regionerne i den yderste periferi. 

 
Ifølge Regionsudvalget bør alle disse elementer fremhæves over for borgerne og understøtte 
udvalgets ret til at anlægge sager ved Den Europæiske Unions Domstol i tilfælde af manglende 
overholdelse af nærhedsprincippet. 
 
Desuden mener Regionsudvalget, at EU's formål i det 21. århundrede for mange borgere ikke 
længere fremstår klart, og at borgerne ikke kan forventes at læse lange tekniske traktater. Det 
foreslår derfor, at give EU en officiel 1-sides hensigtserklæring, som kan gælde på længere sigt, 
som kan være et supplement til fremtidige traktater, og som EU-institutionerne kan vælge at 
henlede borgernes opmærksomhed på. 
 
4.2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
 
I sin resolution, som blev vedtaget med et meget stort flertal den 31. maj 200714, kræver Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), at den kommende EU-traktat kan 
imødekomme kravene i et EU med 27 medlemsstater og gøre Unionen i stand til at nå til 
enighed om nye politikker og træffe de beslutninger, der er nødvendige for at klare de mange 
udfordringer, som EU står over for.  
 
I den forbindelse kræver EØSU, at forfatningstraktaten "fortsat skal danne grundlag for 
forhandlingerne, og at disse forhandlinger bør fastholde substansen i det, der blev besluttet på 
Det Europæiske Konvent og undertegnet af samtlige stats- og regeringschefer", navnlig hvad 
angår de demokratiske og institutionelle fremskridt blandt andet med hensyn til grundlæggende 
rettigheder.  
 
Konkret anmoder EØSU om, at del I (mål, institutioner, Unionens struktur), del II (charter om 
grundlæggende rettigheder) og del IV (almindelige og afsluttende bestemmelser) bibeholdes i 
den kommende traktat. De institutionelle og proceduremæssige bestemmelser i del III (EU's 
politikker) bør, for så vidt de ligger ud over gældende ret, integreres i del I.  
 
EØSU mener, at kapitlet vedrørende demokrati, som indeholder bestemmelserne om 
civilsamfundets deltagelse i opinionsdannelsen og i beslutningsprocessen, er en del af 
substansen i forfatningstraktaten. Til gengæld ser EØSU ikke noget til hinder for, at den nye 
                                                 
14 Dokument R/CESE 640/2007. 
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traktat får et andet navn, "i lyset af at begrebet "forfatning" er blevet misforstået i nogle 
medlemsstater".  
 
EØSU insisterer på, at trods den korte regeringskonference og det mindre mandat bør 
civilsamfundsorganisationerne have mulighed for at deltage på rådgivningsplan. Udvalget 
erklærer sig ligeledes klar til i samarbejde med det portugisiske EU-formandskab at arrangere 
informations- og dialogmøder med civilsamfundsorganisationerne, lige som det gjorde under 
Det Europæiske Konvents arbejde. 
 
 
5. Udtalelser og erklæringer fra civilsamfundet 
 
Efter regeringskonferencen udtalte repræsentanterne for det europæiske civilsamfund sig i stor 
stil om ordlyden i kompromiset og muligheden for at bevare visse væsentlige punkter i 
forfatningstraktaten. 
 
5.1. Forsamlingen af Regioner i Europa 
 
Formanden for Forsamlingen af Regioner i Europa og for regionen Friuli-Venezia-Giulia 
(Italien), Riccardo Illy, udsendte en indtrængende appel til de europæiske repræsentanter om at 
sikre, at "regionernes interesser bliver beskyttet i den nye ændringstraktat". Forsamlingen af 
Regioner i Europa vil arbejde tæt sammen med regeringskonferencen og sikre sig, at de 
forpligtelser, som medlemsstaterne har indgået i forhandlingsmandatet omkring inddragelse af 
den regionale dimension i reformen af traktaterne, bliver overholdt. Riccardo Illy understreger 
ligeledes, at han vil samarbejde med Europa-Parlamentets tre repræsentanter i 
regeringskonferencen. 
 
Endelig forpligter Forsamlingen af Regioner i Europa sig til aktivt at informere borgerne på 
regionalt plan om de væsentligste bestemmelser i traktaten: "Det er bydende nødvendigt, at 
borgerne ikke får det indtryk, at der ikke tages hensyn til deres synspunkter. Det ville kun øge 
afstanden mellem dem og EU". 
 
5.2. Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation 
 
John Monks, generalsekretær i Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, har i en 
udtalelse givet udtryk for, at hvis den nye traktat ikke giver chartret om grundlæggende 
rettigheder bindende karakter, vil fagforeningerne gå imod den nye traktat, og de vil opfordre 
Europa-Parlamentet til ikke at godkende traktaten. Det er velkendt, at visse nationale 
parlamenter forbinder deres godkendelse af en europæisk tekst med dens godkendelse i Europa-
Parlamentet.  
 
John Monks har ligeledes opfordret til "at støtte de grundlæggende rettigheder, det vil sige 
retten til at strejke, forhandle, oplyse og høre arbejdstagerne, beskytte arbejdstagerne mod 
ubegrundede opsigelser, sørge for social sikring og rimelige arbejdsforhold". 
 
5.3. Den Internationale Europabevægelse 
 
"Borgerne er ikke interesserede i (EU's) struktur, men i resultaterne. De er ikke interesserede i 
motoren, men de ønsker, at køretøjet bringer dem sikkert frem", udtaler Pat Cox, formand for 
Den Internationale Europabevægelse. "Fyld mere brændstof på bilen! Fortynd ikke det 
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brændstof, som allerede er fyldt på!" tilføjer han. På vegne af Den Internationale 
Europabevægelse opfordrer den forhenværende formand for Europa-Parlamentet til at undgå, at 
det kompromis, som de 27 lande underskriver, udgør "den laveste fællesnævner". De elementer i 
forfatningstraktaten, som ifølge ham bør bevares, vedrører inddragelsen af borgerne, blandt 
andet borgernes initiativret og chartret om grundlæggende rettigheder. 
 
5.4. Unge Europæiske Føderalister 
 
Op til regeringskonferencen indsamlede Unge Europæiske Føderalister (JEF) flere tusind 
underskrifter på gaderne i 20 europæiske byer. JEF lancerede i april en kampagne til fordel for 
en folkeafstemning om forfatningstraktaten. De ønsker at indsamle minimum en million 
underskrifter til støtte for deres krav. Folkeafstemningen bør ifølge dem finde stede i 2009, 
samtidig med valgene til Europa-Parlamentet. 
 
 
5.5. Federal Union 
 
Federal Union (stiftet i Det Forenede Kongerige til forsvar af landets føderalisme i Europa og i 
verden) har afgivet en udtalelse i debatten om afholdelse af en folkeafstemning om 
forfatningstraktaten i Det Forende Kongerige, en debat, der er forbundet med, hvad indholdet i 
traktaten bliver. Forfatterne bag teksten gennemgår fire scenarier:  

  traktaten bør ratificeres af parlamentet og ikke ved folkeafstemning, fordi den risikerer 
at blive en folkeafstemning om den siddende regering.  

  en folkeafstemning er nødvendig uanset indholdet i traktaten for at involvere borgerne 
direkte.  

  ja til en folkeafstemning, men traktaten bør være klar, enkel og vidtrækkende.  

  en folkeafstemning er kun nødvendig, hvis traktaten er tilstrækkelig vidtrækkende. Det 
er Labour-regeringens og den konservative oppositions argument, selv om de er uenige 
om, hvad der forstås ved en vidtrækkende traktat.  

Federal Unions konklusion er, at hvis der skal afholdes en folkeafstemning, er der kun en 
chance for et positivt resultat, hvis regeringen fremsætter "ærlige og overbevisende argumenter 
om nødvendigheden af traktaten for at gøre EU mere effektivt, mere demokratisk og mere 
åbent". 
 
5.6. Amato-gruppen 
 
Amato-gruppen, som ledes af den nuværende italienske indenrigsminister, Giuliano Amato, og 
består af fremtrædende personer som kommissærerne Margot Wallström og Danuta Hübner, de 
forhenværende premierministre Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis og Paavo 
Lipponen samt de forhenværende kommissærer Chris Patten, Michel Barnier og Antonio 
Vitorino, har afgivet en udtalelse til fordel for en mindre og forenklet EU-traktat. Teksten, som 
kun består af 70 punkter, gengiver hele den institutionelle del i forfatningstraktaten samt en 
ændret udgave af del IV (almindelige og afsluttende bestemmelser). Desuden indeholder den en 
bestemmelse, der giver chartret om grundlæggende rettigheder en juridisk bindende karakter. 
Nyskabelserne i del III i forfatningstraktaten (Unionens politikker) medtages som 
tillægsprotokoller med ændringer til de eksisterende traktater. 
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5.7. Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze 
 
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, det europæiske institut ved universitetet CEU San 
Pablo de Madrid og Rafael del Pino-fonden har udarbejdet en undersøgelse med titlen "Sådan 
løser vi dilemmaet med den europæiske forfatning".  
 
Den er udarbejdet af en gruppe universitetsprofessorer og andre internationale specialister i 
europæiske spørgsmål og beskriver ud fra en videnskabelig og retlig synsvinkel den aktuelle 
situation i EU og mulighederne for at komme videre og giver udtryk for forslag og præferencer. 
Undersøgelsen giver svar på tre væsentlige spørgsmål:  

A) Hvorfor en forfatningstekst? Udgangspunktet er magen til udgangspunktet i den berømte 
"Cecchini-rapport" om omkostningerne ved ikke at have et indre marked, men med den forskel, 
at analysen ikke længere kun er økonomisk. Omkostningerne ved ikke at have en 
forfatningstraktat analyseres ud fra fire synsvinkler: effektivitet, demokrati, synlighed og 
åbenhed. Ud fra disse synsvinkler viser undersøgelsen, at forfatningsbestemmelserne er meget 
nyttige, endog uundværlige for Europa. 

B) Forfatningsudkastets mangler. Manglerne vedrører især nye udfordringer som 
klimaforandringer. 

C) Løsningerne. Fire scenarier er blevet undersøgt:  

  forbedre de nuværende traktater og ændre dem uden at indføre en ny traktat, 

  mindske det nuværende udkasts omfang og forvandle det til en minitraktat, 

  fastholde hovedtrækkene i det nuværende udkast, men fjerne de forfatningsmæssige 
aspekter, 

  forbedre det nuværende udkast ("plus-traktat").  

Det er det fjerde scenarium, som forfatterne bag undersøgelsen støtter, navnlig på grund af 
behovet for at imødegå de nye udfordringer i verden. Undersøgelsen beskriver 38 forslag, som 
både tager sigte på at forbedre og forenkle udkastet. 
 
 
6. Det mener de europæiske borgere om spørgsmålet 
 
I løbet af de første seks måneder af 2007 har over 1.800 borgere fra de 27 EU-medlemsstater 
deltaget i en række nationale høringer om EU's fremtid. Projektet med høringer af de 
europæiske borgere har været et af de seks fælleseuropæiske projekter, som har haft til formål at 
give borgerne ordet, og som Europa-Kommissionen har finansieret i forbindelse med sin 
"tænkepause" efter forkastelsen af den europæiske forfatning i Frankrig og Nederlandene. 
 
Under et arrangement i Europa-Parlamentet den 10. maj 2007 mødte en delegation af de 
borgere, som havde deltaget i høringerne, næstformand i Kommissionen Margot Wallström 
næstformand i Europa-Parlamentet Gérard Onesta og medlem af Europa-Parlamentet (og 
forhenværende premierminister og medlem af Konventet) Jean-Luc Dehaene for at overrække 
dem en liste over de ønsker, der var fremkommet under høringsprojektet. Borgerne gav udtryk 
for tre politiske prioriteter i løbet af de nationale høringer: 

  EU skal spille en større rolle i de politikker, der er forbundet med social velfærd og 
familieliv, og skal sikre grundlæggende normer, 

  EU skal finde en fælles løsning på spørgsmålene om integration og indvandring, 
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  EU skal udvide sine beføjelser med henblik på at udvikle en fælles energipolitik. 

 
Efter Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007 viste resultaterne af en Eurobarometer-
undersøgelse, at to tredjedele af europæerne (66 %) anerkender idéen om en europæisk 
forfatning, svarende til en forbedring på 3 procentpoint i forhold til den foregående 
undersøgelse.  
 
Desuden er 69 % af europæerne forholdsvis eller meget optimistiske omkring EU's fremtid. 
Generelt viser denne Eurobarometer-undersøgelse altså en betydelig forbedring af den offentlige 
mening i spørgsmålet om EU og dens institutioner i forhold til undersøgelsen fra efteråret 2006.  
 
Selv om 66 % af europæerne er tilhænger af en europæisk forfatning, er der sket visse 
betydelige ændringer i forhold til undersøgelsen fra efteråret 2006: støtten til en forfatning er 
således steget med 13 procentpoint i Spanien, 6 i Estland og 5 i Tyskland, Ungarn og Polen 
(69 %!). I løbet af den samme periode er tilslutningen faldet betydeligt i Grækenland  
(-11 procentpoint) og i mindre grad i Cypern og Finland (-6 procentpoint i begge lande).  
 
Det skal understreges, at i intet land er der flere modstandere end tilhængere af en forfatning. I 
de to lande, som forkastede forfatningen ved folkeafstemning, ligger tilslutningen på 
henholdsvis 68 % (Frankrig) og 55 % (Nederlandene). Nej-sigerne udgør imidlertid en betydelig 
del af befolkningen i Finland (43 % siger "nej" - 4 procentpoint færre end dem, der siger "ja") 
og i Det Forenede Kongerige (36 % siger "nej" - 7 procentpoint færre end dem, der siger "ja"). 
 
 
7. De tilbageværende opgaver 
 
Når traktaten er underskrevet, skal den ratificeres af alle medlemsstaterne, med eller uden 
folkeafstemning (ad parlamentarisk vej). I princippet kan ændringstraktater (det vil sige 
traktater, som har til formål at ændre visse artikler i gældende traktater) ratificeres ad 
parlamentarisk vej. Flere medlemsstater har imidlertid allerede nu oplyst, at de vil afholde 
folkeafstemninger, hvilket kan frygtes at ville medføre en dominoeffekt. 
 
Ifølge en undersøgelse offentliggjort af European Policy Centre15 er situationen meget 
kompleks. Kun Irland er juridisk forpligtet til at afholde en folkeafstemning, og 
premierminister Bertie Ahern har meddelt, at den vil finde sted i 2008. Den irske regering synes 
at være overbevist om et positivt udfald af en sådan afstemning, såfremt den økonomiske 
situation ikke forværres. 
 
18 lande afholder med sikkerhed ikke en folkeafstemning (Tyskland, Østrig, Belgien, 
Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, 
Litauen, Malta, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Sverige). 
 
Til gengæld er situationen fortsat uvis i otte medlemsstater. 
 
I Danmark kræver forfatningen en folkeafstemning ved overdragelse af suverænitet til en 
overnational organisation. Den endelige beslutning ventes imidlertid ikke at blive truffet før i 
efteråret efter justitsministeren undersøgelse af teksten. På Det Europæiske Råd i juni 2007 fik 

                                                 
15 "The EU Reform Treaty: easier signed than ratified?" af Sara Hagemann, juli 2007. 
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den danske delegation med et meget klart mandat fra de vigtigste politiske partier i ryggen sine 
krav opfyldt på ni punkter, som med sikkerhed ville have krævet en folkeafstemning. 
 
Luxembourg og Spanien er de eneste to lande, som har ratificeret forfatningstraktaten ved 
folkeafstemning, og som sandsynligvis vil skulle gentage handlingen. De to landes regeringer 
synes imidlertid at være tilhænger af en parlamentarisk ratificering. 
 
I Nederlandene besluttede regeringen den 21. september 2007 at ratificere den kommende EU-
ændringstraktat ved en simpel parlamentarisk afstemning og ikke afholde en ny 
folkeafstemning. Regeringen følger således henstillingen fra det nederlandske statsråd, som efter 
at have undersøgt teksten i det nuværende udkast, der drøftes på regeringskonferencen, nåede 
frem til den konklusion, at den kommende traktat er væsentligt forskellig fra den 
forfatningstraktat, som den nederlandske befolkning forkastede i juni 2005, og samtidig ikke 
ændrer de eksisterende EU-traktater på en så grundlæggende måde, at en ny folkeafstemning vil 
være nødvendig. 
 
I Polen burde den nylige dannelse af en EU-skeptisk alliance inden for selve 
regeringskoalitionen bestående af LPR ("Liga for Polske Familier") og Samoobrona-partiet 
("Selvforsvar") ifølge en erklæring fra den polske premierminister Jaroslaw Kazcynski ikke 
skabe problemer for ratificeringen af den kommende ændringstraktat. Regeringen har dog endnu 
ikke besluttet, om ratificeringen af traktaten kommer til at ske ved folkeafstemning eller ved en 
simpel afstemning i parlamentet. 
 
Portugal havde forpligtet sig til at sende forfatningstraktaten til folkeafstemning. Spørgsmålet, 
om denne forpligtelse også gælder ændringstraktaten, diskuteres heftigt i det portugisiske 
parlament, selv om regeringen gør sit for at undgå en folkeafstemning. 
 
I Tjekkiet kræver den socialdemokratiske opposition en folkeafstemning, men regeringen 
ønsker ikke at løbe den risiko at se sit EU-formandskab (fra januar 2009) blive forstyrret. Selv 
om beslutningen i Polen vil kunne få indflydelse på Tjekkiets beslutning, peger den poliske 
stemning overvejende i retning af en parlamentarisk ratificering. 
 
Den britiske premierminister, Gordon Brown, og dennes forgænger, Tony Blair, har vedtaget, at 
på grund af de mange undtagelser, som landet har opnået, vil en folkeafstemning ikke være 
påkrævet i Det Forenede Kongerige, en beslutning, som de konservative og den EU-skeptiske 
britiske presse allerede gør indsigelser mod. De konservative forkaster det udkast til 
ændringstraktat, som det portugisiske formandskab har foreslået, og kalder det "en kopi af den 
tidligere europæiske forfatning". De har allerede nu meddelt, at bliver der ikke nogen 
folkeafstemning, vil de kunne støtte afholdelsen af en "privat" folkeafstemning. Et stort antal 
parlamentsmedlemmer fra Labour vil muligvis tilslutte sig dette initiativ. Hvis Gordon Brown 
skulle bukke under for presset, vil resultatet med stor sandsynlighed blive et "nej". 
 
Hvad angår de 18 lande, som vil ratificere traktaten ad parlamentarisk vej, kan 13 gøre det ved 
en afstemning med simpelt eller absolut flertal (Tyskland, Bulgarien, Cypern, Estland, 
Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Malta, Rumænien, Slovenien og Sverige), 
hvilket ikke burde medføre større problemer.  
 
Til gengæld kunne situationen blive mere vanskelig i andre medlemsstater, hvor særlige flertal 
er påkrævet, og hvor det at opnå sådanne flertal vil kunne vise sig at være lige så vanskeligt som 
at opnå et positivt resultat ved en folkeafstemning. 
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To tredjedeles flertal  
Dette flertal er påkrævet i begge kamre i Østrig, Belgien, Finland og Polen i tilfælde af 
overdragelse af beføjelser (ellers simpelt flertal). I Østrig og Finland vil dette flertal kunne nås 
uden større problemer.  
 
I Belgien er det to tredjedeles flertal betinget af et beslutningsdygtigt antal på to tredjedele ved 
afstemningen samt tilslutning fra de regionale parlamenter, hvilket giver udsigt til en lang og 
vanskelig procedure på grund af de konstante spændinger mellem de forskellige samfund.  
 
I Polens tilfælde har regeringen endnu ikke besluttet, hvilken afstemningsregel der vil blive 
anvendt (simpelt flertal eller to tredjedeles flertal). Da den politiske stemning i Polen er 
vanskelig at afveje, kan man kun håbe på, at den EU-venlige opposition formår at tippe 
balancen ved afstemningen. 
 
Tre femtedeles flertal  
Dette flertal er påkrævet i Frankrig, Slovakiet og Tjekkiet i tilfælde af overdragelse af beføjelser 
(ellers simpelt flertal).  
 
Den franske forfatning, som blev revideret i 2004, indeholder en paragraf, der henviser direkte 
til forfatningstraktaten. Det betyder sandsynligvis, at der vil kræves en ny ændring (som skal 
godkendes med to tredjedeles flertal). For at det kan lykkes, vil regeringen få brug for støtte fra 
den socialistiske opposition. 
 
I Slovakiet synes det tre femtedeles flertal at være inden for rækkevidde. 
 
Til gengæld er den siddende tjekkiske regering overvejende EU-skeptisk, og oppositionens 
stemmer vil derfor være afgørende. 
 
Fem sjettedeles flertal 
Denne type flertal er påkrævet i Danmark i tilfælde af overdragelse af beføjelser (ellers simpelt 
flertal). Den endelige beslutning ventes i efteråret efter justitsministeren undersøgelse af teksten. 
 

*          *          * 
Under alle omstændigheder og i betragtning af de mange usikkerhedsmomenter omkring 
ratificeringsprocessen vil medlemsstaternes regeringer have al mulig interesse i at involvere 
civilsamfundet i debatten, et civilsamfund, som med rette eller urette i øjeblikket føler sig holdt 
udenfor og ikke lyttet til. Alle de berørte aktørers tilegnelse af teksten fra regeringskonferencen 
vil få en afgørende betydning på afstemningstidspunktet (i parlamenterne eller ved 
folkeafstemning). 
 
En intens, pædagogisk og afklarende indsats vil være en forudsætning for at modvirke ethvert 
forsøg på EU-skeptisk propaganda og vende borgernes opmærksomhed mod de demokratiske 
fremskridt i teksten. Ellers risikerer den nye tekst, som er blevet endnu mindre læsevenlig på 
grund af de mange erklæringer og undtagelser, at blive et let bytte for traktatmodstandernes 
ensidige og forvanskede læsning. 
 
I den forbindelse drejer det sig for Europa-Parlamentet om at starte en indgående dialog for at 
vise sin vilje og evne til at lytte og i højere grad involvere de europæiske borgere i fastsættelsen 
af de regler, som efterfølgende vil finde anvendelse for dem. Formålet svarer til den enstemmige 
vilje til at knytte et stærkt bånd mellem borgerne og deres institutioner i en vanskelig tid for 
europæisk integration.  
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I den henseende opfylder initiativet Agora citoyenne, som blev iværksat af Parlamentet i juni 
2006, de europæiske borgeres behov for at holde sig orienteret og blive orienteret. Agora har tre 
formål: 

  at slå bro over kløften mellem de folkevalgte og borgerne og således fjerne afstanden 
mellem de europæiske institutioner og EU-borgerne, 

  at slå bro over kløften mellem de forskellige sektorer i det europæiske civilsamfund og 
dermed skabe forståelse mellem de folkevalgte og borgerne, men også mellem hele 
dele af det europæiske civilsamfund, som ofte ikke har kendskab til hinanden, 

  at slå bro over kløften mellem forekomsterne af national egoisme og gøre det muligt at 
overvinde de blokeringer, der skyldes nationalistiske reflekser, og gå på tværs af 
landegrænser for sikre, at nøgleaktørerne i en sag konfronterer deres overbevisninger 
med naboernes. 

Disse prisværdige hensigter skal stå deres prøve i efteråret på møder inden for rammerne af 
"Agora citoyenne". 
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