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Uvod 
 
Enaindvajseto stoletje prinaša nove izzive, kot so globalizacija, energetska varnost, boj proti 
globalnemu segrevanju, priseljevanje, boj proti terorizmu in odpira tudi nove možnosti. 
Evropska družba je dovolj ustvarjalna in zmogljiva, da se spopade s temi izzivi. Vendar se mora 
Evropa prilagoditi in pripraviti na spremembe, da se bodo te vrednote ohranile in okrepile. Prav 
tako mora zagotoviti sredstva, da bo lahko svoje načrte uresničila.  
 
Države članice se ne morejo same spopadati s sedanjimi in prihodnjimi izzivi: uspešno je lahko 
le skupno prizadevanje, sredstva za to pa bodo končno pripravljena. To je naloga Evropske 
unije, zaradi katere so potrebne prave pogodbe, prave institucije in prave delovne metode. 
 
V zvezi z institucijami in delovnimi metodami morajo biti na voljo preprostejši načini 
odločanja, ki se prilagajajo hitrim spremembam v današnjem svetu. Institucije in delovne 
metode morajo biti tudi demokratične, saj ima sodobna evropska družba na področju 
legitimnosti, preglednosti in odgovornosti zelo velika pričakovanja. Legitimnost evropskega 
projekta mora biti utemeljena z njegovimi dejanji in načinom delovanja. 
 
Čeprav je bila ustavna pogodba ratificirana v večini držav članic, ni pridobila enotne podpore. 
Obdobje premisleka je bilo za Unijo odskočna deska za iskanje novih mogočih poti. 
 
Kljub premoru pri ratificiranju ustavne pogodbe je prenova načina delovanja Evrope še vedno 
nujna. 
 
Narejeni so bili koraki v smeri rešitve institucionalnih vprašanj: okvir zasedanja Evropskega 
sveta iz junija 2006, Berlinska deklaracija iz marca 2007 in celovit sporazum o elementih 
reforme iz junija 2007. Evropska unija je obenem potrdila evropskim državljanom svojo 
zavezanost reformi politik, od gospodarske rasti do ustvarjanja delovnih mest, od energetike do 
migracij, od podnebnih sprememb do inovacij.  
 
Po obdobju političnih posvetovanj so se na zasedanju Evropskega sveta junija 2007 dogovorili o 
sklicu medvladne konference za julij 2007. Določen je bil natančen mandat s podrobnim opisom 
elementov reforme. Naloga medvladne konference je sprejeti reformno pogodbo, da bi se 
izboljšale učinkovitost in demokratična legitimnost razširjene Unije ter doslednost njenega 
zunanjega delovanja. 
 
V tem obvestilu je povzet postopek sprejetja nove pogodbe ter preučen njen vpliv na strukturno 
in kohezijsko politiko. Obravnavani so tudi odzivi in prispevki glavnih udeležencev, evropskih 
institucij in predstavnikov civilne družbe: Parlamenta, Komisije, Evropske centralne banke, 
Odbora regij, Evropske konfederacije sindikatov in številnih drugih.  
 
Na koncu je navedena vrsta ratifikacij, ki so predvidene po sprejetju dokončnega besedila. 
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1.  Napredek pri medvladni konferenci 
 
Prispevek Evropskega parlamenta na zasedanju Evropskega sveta 21. in 22. junija 2007 je bil 
predstavljen v poročilu Elmarja Broka1 in Enriqueja Barona Crespa2 z naslovom Nadaljevanje 
ustavnega procesa Evropske unije. To poročilo je bilo z veliko večino sprejeto 7. junija 2007. 
 
Glavno sporočilo poročila je, da bo Evropski parlament nasprotoval vsem osnutkom nove 
pogodbe, v katerih ne bodo izboljšana področja demokracije, preglednosti in pravic državljanov. 
Poslanci so ponovno izpostavili, da podpirajo vsebino in bistvo ustavne pogodbe, ki ju želijo 
zaščititi. Tako je Evropski parlament vztrajal zlasti pri ohranitvi vseh temeljnih načel, vključno 
z dvojno naravo Unije kot zveze držav in državljanov, primarnostjo evropskega prava, novo 
tipologijo aktov in postopkov, hierarhijo norm in pravno osebnostjo EU. Poslanci so zagovarjali 
tudi ohranitev Listine o temeljnih pravicah in njene pravno zavezujoče narave.  
 
Parlament prav tako zahteva, da prihodnja pogodba upošteva „pomembna vprašanja“, ki so se 
pojavila v obdobju za razmislek, in pojasni druga vprašanja, ki so bila že obravnavana v ustavni 
pogodbi, zlasti: boj proti podnebnim spremembam, evropsko solidarnost na področju energetike, 
skladno migracijsko politiko, evropski socialni model glede na demografske spremembe in 
globalizacijo, boj proti terorizmu, dialog med civilizacijami, učinkovite skupne mehanizme za 
usklajevanje gospodarske politike na euroobmočju (ob varstvu vloge Evropske centralne banke 
v monetarni politiki v skladu s pogodbami), merila in postopke širitve Unije.  
 
Razen tega so poslanci poudarili, da mora biti Evropski parlament „kot edina institucija 
Evropske unije, ki jo neposredno izvolijo državljani,“ polno udeležen na medvladni konferenci 
na vseh ravneh „in v širšem obsegu kot na medvladni konferenci leta 2003–2004“. 
 
To sporočilo je podprl skupni poziv Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom 27 
držav članic EU, ki so se sestali v Bruslju 12. junija 2007, da od Evropskega sveta 21. in 
22. junija na zasedanju o prihodnji Pogodbi o EU zahtevajo ohranitev bistva ustavne pogodbe. 
Na tej tretji skupni parlamentarni konferenci z naslovom „Prihodnost Evrope: skupaj ... toda 
kako?“ so nacionalni poslanci iz držav članic vztrajali tudi pri spoštovanju subsidiarnosti in 
sorazmernosti ter zahtevali, da imajo nacionalni parlamenti pomembnejšo nadzorno vlogo pri 
zakonodajnem postopku Skupnosti, s čimer ne zahtevajo nič več, kot je bilo že predvideno v 
osnutku ustavne pogodbe. 
 
1.1.  Odločitve, sprejete na zasedanju Evropskega sveta 
 
Pogajanja pred zasedanjem Evropskega sveta 21. in 22. junija 2007 so bila dolga in naporna, 
vendar je bil z velikim naporom sprejet dogovor o sklicu in mandatu medvladne konference za 
dokončno oblikovanje in sprejetje nove Pogodbe o EU. Pogajanja s Poljsko so v zvezi z 
vprašanjem dvojne večine občasno napeta. Vsi udeleženci so morali nekoliko popustiti, vendar 
je nemško predsedstvo (pod vodstvom predsednice vlade Angele Merkel) uspešno zaključilo 
neuspešne razprave in omogočilo sprejetje nove pogodbe, ki bo povečala učinkovitost EU. 
 
Evropski svet je dosegel soglasje šele po dveh letih negotovosti v zvezi s postopkom reforme 
pogodb, pri čemer je napočil trenutek za rešitev tega vprašanja in nadaljnje delo. Medtem je 

                                                 
1 Član Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) – Evropskih demokratov. 
2 Član stranke evropskih socialdemokratov. 
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obdobje za razmislek omogočilo potek obsežnih javnih razprav in prispevalo k pripravi podlage 
za rešitev.  
 
V zvezi s tem je Evropski svet pozval prihodnje (portugalsko) predsedstvo, da skliče medvladno 
konferenco do konca julija 2007, takoj ko bodo izpolnjene pravne zahteve. 
 
1.2.  Sklic in potek medvladne konference 
 
Medvladna konferenca mora potekati v skladu z mandatom Evropskega sveta. Konferenca se je 
začela 23. julija 2007, reformna pogodba EU pa naj bi se sprejela na neformalnem zasedanju 
Sveta 18. in 19. oktobra 2007 v Lizboni, v vsakem primeru pa do konca leta 2007, da bo ostalo 
dovolj časa za ratifikacijo pripravljene pogodbe pred volitvami v Evropskem parlamentu junija 
2009.  
 
Splošno odgovornost za medvladno konferenco imajo voditelji držav in vlad, ki jim bodo 
pomagali člani Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose. Na konferenci bo sodeloval 
predstavnik Komisije. Evropski parlament bo s svojimi tremi predstavniki (Elmar Brok3, 
Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5) tesno in v praksi povezan z delom konference. 
Predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering se bo lahko udeležil srečanj medvladne 
konference na ravni voditeljev držav in vlad. Generalni sekretariat Sveta bo pristojen za 
sekretariat konference. 
 
Pravni strokovnjaki (po dva na delegacijo) bodo morali pripraviti osnutek besedila. Ti 
strokovnjaki se bodo nato od zadnjega tedna v avgustu redno sestajali in podrobneje obravnavali 
besedilo pred razpravo na neformalnem srečanju Gymnich 7. in 8. septembra 2007 v kraju 
Viana do Castelo na Portugalskem, na katerem bodo ministri obravnavali najtežavnejše točke.  
 
Čeprav bo večino dela na medvladni konferenci opravila skupina pravnikov, želi portugalsko 
predsedstvo zagotoviti, da bo ta medvladna konferenca odprta in pregledna, ker je to postopek, 
namenjen državam članicam in institucijam ter državljanom. Zato so vsi dokumenti medvladne 
konference objavljeni na spletni strani portugalskega predsedstva: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Mandat medvladne konference 
 
Evropski svet je na zasedanju junija 2007 določil natančen mandat, ki je rezultat skrbno 
oblikovanega kompromisa, kar zagotavlja, da bo medvladna konferenca tehnična in ne politična 
ter da ne bo mogoča nobena dodatna zahteva. Skupaj s številnimi pozitivnimi elementi je ta 
kompromis pomenil, da nekatere spremembe, dogovorjene na medvladni konferenci leta 2004, 
niso bile ohranjene in da je bilo posameznim državam članicam zagotovljenih več izjem. Izpad 
nekaterih elementov, vključno z nekaterimi simbolnega pomena (zastava, himna in geslo EU), 
ter spremembe, ki so poslabšale berljivost besedila pogodbe, so bili nujni sestavni del 
pogodbenega svežnja, ki bi ga lahko podpisale vse države članice.  
 
Za Angelo Merkel je bil vrh uspešen, ker je omogočil sklenitev sporazuma o prihodnji pogodbi, 
„ki ohranja bistvo evropske ustave,“ in ker je bilo mogoče preprečiti – skorajšnji – razdor, ki bi 
po njenem mnenju povzročil „konec zaupanja“ in veliko razdelitev Evrope. 
 
                                                 
3 Prim. zgoraj. 
4 Prim. zgoraj. 
5 Član Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. 
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Minister za zunanje zadeve in sedanji predsednik Sveta EU Luis Amado je v imenu 
portugalskega predsedstva izjavil, da naj bi medvladna konferenca potekala „v strogem 
spoštovanju prejetega mandata“, ki je „podlaga in izključen okvir za medvladno konferenco“.  
 
Mandat medvladne konference, ki je bil soglasno sprejet, je zagotovo več kot le mandat. 
Natančno in podrobno določa vsebino nove pogodbe. Iz sklepov predsedstva je razvidna tudi 
vsebina reformne pogodbe. Glavni deli sporazuma (ki začnejo veljati z začetkom veljavnosti 
pogodbe, kar bo verjetno leta 2009, razen dvojne večine): 
 
Splošne ugotovitve. Prihodnja pogodba bo spremenila obe veljavni pogodbi: sedanjo Pogodbo 
o Evropski uniji, ki bo ohranila svoje ime, in „Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti“, ki bo 
preimenovana v „Pogodbo o delovanju Unije“ (beseda „Skupnost“ bo povsod nadomeščena z 
besedo „Unija“). Ti dve pogodbi ne bosta imeli ustavnega značaja. Ta sprememba se bo kazala 
v uporabljeni terminologiji: izraz „ustava“ se ne bo uporabljal, „minister za zunanje zadeve 
Unije“ se bo imenoval „visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko“, 
poimenovanji „zakon“ in „okvirni zakon“ bosta opuščeni, ohranila pa se bodo sedanja 
poimenovanja „uredbe“, „direktive“ in „odločbe“.  

Prav tako v nobenem členu spremenjenih pogodb ne bodo omenjeni simboli EU, kot je zastava, 
himna ali geslo.  

Glede primarnosti prava EU bo medvladna konferenca sprejela izjavo, ki se bo sklicevala na 
sodno prakso Sodišča EU. Čeprav člen o primarnosti prava Unije v Pogodbi o delovanju Unije 
ne bo naveden, se bo medvladna konferenca dogovorila o naslednji izjavi (št. 27), ki ji je 
priloženo mnenje pravne službe Sveta:  

„Konferenca opozarja, da so v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU pogodbe in pravo, 
ki jih Unija sprejme na podlagi pogodb, nad pravom držav članic, in sicer pod pogoji, ki so 
določeni v omenjeni sodni praksi.  
 

Mnenje pravne službe Sveta 
z dne 22. junija 2007 

Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da predstavlja primarnost prava ES temeljno načelo zakonodaje 
Skupnosti. Sodišče meni, da je to načelo neločljivo povezano s posebno naravo Evropske 
skupnosti. Ko je bila izrečena prva sodba te ustaljene sodne prakse (Costa/ENEL1, 15. julij 
1964, zadeva 6/64), Pogodba takšne primarnosti ni omenjala. To velja še danes. Dejstvo, da 
načelo primarnosti ne bo vključeno v bodočo pogodbo, na noben način ne spreminja obstoja 
tega načela in sedanje sodne prakse Sodišča.“ 
Listina o temeljnih pravicah. Čeprav celotno besedilo listine ne bo vključeno v pogodbo, je 
listina zavezujoča v vsej EU, razen v Združenem kraljestvu in na Poljskem. Poleg tega je 
skladna z enostransko izjavo Poljske (št.°51): 

„Listina na noben način ne posega v pravico držav članic, da sprejemajo zakonodajo na 
področju javne morale, družinskega prava ter varstva človekovega dostojanstva in spoštovanja 
človekove fizične in moralne integritete.“ 

Na zahtevo delegacij iz teh dveh držav protokol št. 7 določa: 

  listina ne razširja možnosti Sodišča Evropskih skupnosti ali katerega koli sodišča 
Poljske ali Združenega kraljestva, da razsodi, da zakoni ali praksa Poljske ali 
Združenega kraljestva niso skladni s temeljnimi pravicami, svoboščinami in načeli iz 
listine;  
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  nobena določba v listini ne ustvarja pravice izpodbijanja pravne upravičenosti, ki se 
uporablja za Poljsko ali Združeno kraljestvo, razen če je Poljska ali Združeno kraljestvo 
tako pravico predvidelo v svoji nacionalni zakonodaji;  

  
 če se določba listine nanaša na prakse in nacionalne zakonodaje, se za Poljsko ali 

Združeno kraljestvo uporablja le v obsegu, v katerem so pravice in načela iz listine 
priznani z zakonodajo in praksami Poljske ali Združenega kraljestva. 

 
Pravni strokovnjaki, ki pripravljajo osnutek dokončne različice, so končno dosegli soglasje. 
Celotno besedilo listine bo objavljeno v Uradnem listu EU, pri čemer se bo pogodba sklicevala 
na to objavo. Prav tako bodo listino slavnostno razglasili predsedniki treh institucij (Sveta, 
Komisije in Evropskega parlamenta) pred podpisom pogodbe. Britanska in poljska odstopanja v 
zvezi z izvajanjem listine na njihovem ozemlju bodo vključena v protokole. 
 
Določbe o institucijah. Institucionalne spremembe, dogovorjene na medvladni konferenci 
leta 2004, bodo delno vključene v Pogodbo o EU in delno v Pogodbo o delovanju Unije.  
 
V novem naslovu III Pogodbe o EU bo zajet pregled institucionalnega sistema, v obstoječi 
sistem pa bo vnesel naslednje institucionalne spremembe, tj. člene o institucijah Unije, 
Evropskem parlamentu (nova sestava), Evropskem svetu (preoblikovanje v institucijo, vključno 
z ustanovitvijo urada predsednika), Svetu (uvedba sistema dvojne večine in spremembe v 
sistemu šestmesečnega predsedovanja Svetu z možnostjo prilagoditve), Evropski komisiji (nova 
sestava in okrepitev vloge njenega predsednika), ministru za zunanje zadeve Unije (ustanovitev 
novega urada, naziv se bo spremenil v visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko) in Sodišču Evropske unije. 
 
Razširitev postopka soodločanja. S povečanjem soodločanja (število področij se bo s 37 
povečalo na 86) bo za veliko večino zakonodaje EU Evropski parlament enakopraven Svetu. 
Zajeta bodo ključna področja, vključno s področjem svobode, varnosti in pravice. Parlament bo 
tudi pridobil pomembne nove pristojnosti za proračun in mednarodne sporazume.  
Razširitev glasovanja s kvalificirano večino. Kvalificirana večina bo na dodatnih 51 
področjih, med katerimi so policijsko in pravosodno sodelovanje, izobraževanje ali gospodarska 
politika, postala stalna praksa. Soglasje bo še vedno potrebno za zunanjo politiko, socialno 
varnost, obdavčevanje in kulturo. Velika Britanija je dosegla izjemo za policijsko in pravosodno 
sodelovanje. 
 
Dvojna večina. Nazadnje izbrana rešitev predvideva več obdobij pred jasno in enostavno 
uporabo dvojne večine (55 % držav članic predstavlja vsaj 65 % prebivalcev EU) leta 2017:  

  ohranitev določb iz Pogodbe iz Nice (ponderiranje glasov) do 31. oktobra 2014;  

  nadaljevanje s prehodnim obdobjem, od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017, ko se bo 
uporabljala dvojna večina, razen če država članica zahteva uporabo določb iz Pogodbe 
iz Nice.  

Razen tega se bo lahko do 31. marca 2017 država članica sklicevala na „kompromis iz 
Ioannine“. Ta kompromis, sprejet leta 1994, predsedstvu omogoča, da zahteva novo 
posvetovanje o besedilu, če mu določeno število držav članic nasprotuje, in se pridruži manjšini, 
ki lahko prepreči sprejetje, brez negativnega vpliva na besedilo. Od 1. aprila 2017 bo uporaba 
dvojne večine z možnostjo sklicevanja na „kompromis iz Ioannine“ enostavnejša kot v 
prehodnem obdobju. 
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Stalno predsedstvo. Imenovanje predsednika Evropskega sveta, ki bo predsedoval Uniji v 
mandatu, ki traja dve leti in pol ter se lahko enkrat obnovi. Ta nova institucija bo odpravila 
sistem rotacije predsedstva. Urad predsednika bo nezdružljiv z vsako drugo nacionalno 
odgovornostjo. 
 
Visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko. Na zahtevo več držav (Združeno 
kraljestvo, Nizozemska, Češka republika) je bil odpravljen naziv „evropski minister“. Prihodnji 
„visoki predstavnik“ bo opravljal naloge, ki sta jih do zdaj opravljala visoki predstavnik za 
skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropski komisar za zunanje odnose. Postal bo 
podpredsednik Komisije in predsedoval Svetu za splošne zadeve. 
 
Okrepljeno sodelovanje, zunanjepolitično delovanje, skupna zunanja in varnostna 
politika. Določbe o „okrepljenem sodelovanju“ so bile izboljšane in se lahko uvedejo v devetih 
državah članicah, čeprav jih bo več kot 27. Postopki za vstop novih udeležencev bodo v okviru 
Skupnosti, razen v primerih okrepljenega sodelovanja na področju obrambe.   
 
Medvladna konferenca se bo dogovorila tudi o naslednji izjavi (št. 30): „Konferenca poudarja, 
da določbe iz Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko, vključno 
z ustanovitvijo urada visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter 
vzpostavitvijo službe za zunanjepolitično delovanje, ne vplivajo na pristojnosti držav članic, 
kakor trenutno obstajajo, glede oblikovanja in izvajanja njihove zunanje politike niti glede 
njihovih nacionalnih predstavništev v tretjih državah in mednarodnih organizacijah.  
 
Konferenca prav tako opozarja, da določbe, ki urejajo skupno politiko na področju varnosti in 
obrambe, ne vplivajo na posebno naravo varnostne in obrambne politike posameznih držav 
članic. Poudarja, da bodo za EU in njene države članice še naprej zavezujoče določbe listine 
Združenih narodov in zlasti primarna odgovornost Varnostnega sveta in njegovih članic za 
ohranjanje miru in varnosti v svetu.“  
 
Prav tako bo jasno določeno, da za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebni 
postopki in pravila. Prav tako bo navedena posebna pravna podlaga za varstvo osebnih podatkov 
na področju skupne zunanje in varnostne politike, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo 
izvajajo države članice, v okviru opravljanja dejavnosti s področja skupne zunanje in varnostne 
politike ter evropske varnostne in obrambne politike ter prostim pretokom teh podatkov. 
 
Pravosodno sodelovanje. V poglavju o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah bo 
spremenjen člen o tem sodelovanju, da bi se nacionalnim parlamentom dala vloga v 
premostitveni klavzuli o družinskem pravu. 
 
V poglavjih o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah in policijskem sodelovanju bo v 
člene o vzajemnem priznavanju sodb, minimalnih pravilih glede opredelitve kaznivih dejanj in 
kazni, Evropskem javnem tožilstvu in policijskem sodelovanju vstavljen nov mehanizem, ki bo 
državam članicam omogočal napredovanje s sprejemanjem ukrepov na tem področju, medtem 
ko ostalim ne bo treba sodelovati.  
 
Poleg tega bo področje uporabe Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske (1997) 
razširjeno, da bo za Združeno kraljestvo pod enakimi pogoji vključevalo poglavji o 
pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah in policijskem sodelovanju.  
 
Razmejitev pristojnosti. Medvladna konferenca se bo dogovorila tudi o izjavi (št. 28) o 
razmejitvi pristojnosti, v skladu s katero „...države članice obdržijo vse pristojnosti, ki niso s 
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pogodbama dodeljene Uniji. Če ima Unija po pogodbah na določenem področju deljeno 
pristojnost z državami članicami, države članice izvajajo svojo pristojnost, kolikor Unija svoje 
pristojnosti ne izvaja ali se je odločila, da jo bo prenehala izvajati. Do slednjega pride, ko se 
pristojne institucije EU odločijo razveljaviti določen zakonodajni akt, zlasti da bolje zagotovijo 
stalno spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.“  
 
Razen tega bo priložen protokol (št. 8) o deljenih pristojnostih. Ta zlasti določa, da „...v primeru 
ukrepanja Unije na določenem področju njena pristojnosti zajema le elemente, ki jih ureja 
veljavni akt Unije, in torej ne zajema celotnega zadevnega področja. 
 
Nadzor načel subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih. Nacionalni parlamenti bodo imeli 
mehanizem zgodnjega opozarjanja (ki bo glede na ustavno pogodbo okrepljen) za zavračanje 
osnutkov evropske zakonodaje, ki po njihovem mnenju ne bi bili usklajeni z načeli 
subsidiarnosti. Rok za posredovanje obrazloženega mnenja v zvezi s tem se bo podaljšal s šestih 
na osem tednov. Komisija mora ponovno preučiti vsak osnutek, ki mu nasprotuje navadna 
večina glasov nacionalnih parlamentov. Komisija bo lahko svoj predlog umaknila, obdržala ali 
spremenila. Če se bo odločila, da predlog obdrži, bo morala svojo odločitev v obrazloženem 
mnenju utemeljiti. To obrazloženo mnenje in obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov 
bodo morala biti posredovana zakonodajalcu EU v preučitev po zakonodajnem postopku.  
 
S tem se bo sprožil posebni postopek. Pred zaključkom prve obravnave v okviru rednega 
zakonodajnega postopka zakonodajalec (Svet in Parlament) preudari, ali je zakonodajni predlog 
združljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer upošteva zlasti obrazložitve, ki so jih predložili 
nacionalni parlamenti in so jim večinoma skupne, ter tudi obrazloženo mnenje Komisije. Če na 
podlagi 55-odstotne večine članov Sveta ali večine oddanih glasov v Evropskem parlamentu 
zakonodajalec meni, da predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti, se zakonodajni predlog ne 
obravnava več. 
 
Klavzula o fleksibilnosti. V členu, ki zadeva to klavzulo, bo dodan odstavek, v katerem bo 
določeno, da ta člen ne more biti podlaga za doseganje ciljev na področju skupne zunanje in 
varnostne politike.  
 
Medvladna konferenca se bo dogovorila tudi o naslednji izjavi (št. 37): „Konferenca poudarja, 
da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije člen, ki je sestavni del 
institucionalnega sistema, temelječega na načelu dodeljenih pooblastil, ne more biti podlaga za 
širitev obsega pristojnosti Unije prek splošnega okvira, ki izhaja iz vseh določb pogodb, zlasti 
tistih, v katerih so opredeljene naloge in dejavnosti Unije. V nobenem primeru se ta člen ne 
more uporabiti kot podlaga za sprejetje določb, ki bi posledično bistveno spremenile pogodbi, 
ne da bi se pri tem uporabil postopek, ki je v pogodbah določen za ta namen.“ 
 
Storitve splošnega pomena. Protokol št. 9 v zvezi s tem:  

  priznava načelo splošnega dostopa do služb splošnega gospodarskega pomena in tudi 
njihovo bistveno vlogo ter „široko diskrecijo“ nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov na tem področju; 

  določa, da evropske pogodbe „nikakor ne vplivajo na pristojnost držav članic za 
negospodarske storitve splošnega pomena“. Ta natančna določitev pojasnjuje težavo, 
ki je za evropski model družbe bistvena. 

 
Varnost energije. V členu o ukrepih v primeru hudih težav pri oskrbi z nekaterimi izdelki se 
doda sklic na duh solidarnosti med državami članicami in posebni primer energetike.  
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Prav tako se doda nova točka o spodbujanju medsebojnega povezovanja energetskih omrežij. 
 
Podnebne spremembe. Uvede se nov sklic v ukrepe na mednarodni ravni o posebni potrebi po 
boju proti podnebnim spremembam. 
 
Končne določbe. Evropska unija bo imela pravno osebnost, vendar se bo medvladna konferenca 
dogovorila o naslednji izjavi (št. 32): „Konferenca potrjuje, da dejstvo, da ima Evropska unija 
pravno osebnost, Unije nikakor ne pooblašča za sprejemanje zakonskih aktov ali ukrepanje, ki 
bi presegalo pristojnosti, ki so jih države članice Uniji dodelile s pogodbama.“ 
 
Vključeni bodo členi o prostovoljnem izstopu iz Unije in postopku za spremembo pogodb.  
 
V členu o merilih in postopkih za pristop k Uniji bo sklicevanje na načela nadomeščeno s 
sklicevanjem na vrednote Unije, dodane pa bodo zaveza glede spodbujanja teh vrednot, 
obveznost obveščanja Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov o prošnjah za pristop 
k Uniji ter navedba glede upoštevanja meril za pristop, o katerih se dogovori Evropski svet. 
 
 
2. Vpliv reformne pogodbe na strukturno in kohezijsko 
politiko 
 
Začetek veljavnosti reformne pogodbe bo največji preobrat od podpisa Rimske pogodbe. Nova 
pogodba ima številne novosti, ki bodo nedvomno vplivale na dejavnost Evropskega parlamenta 
na splošno in zlasti na njegove parlamentarne odbore. Nekatere od teh novosti bodo imele 
horizontalne posledice, druge pa bodo bolj sektorskega značaja. 
 
Zato je treba ugotoviti, da bodo spremembe nekaterih zakonodajnih postopkov imele 
neposredne posledice na povečanje storitev določanja standardov Evropskega parlamenta. 
Reformna pogodba zato potrjuje postopek soodločanja kot običajen zakonodajni postopek. To 
nikakor ni le terminološka sprememba, ker bo izražala dejansko stanje edinstvene razširitve tega 
postopka, ki se bo od zdaj uporabljal za večino zakonodajnih besedil. Število pravnih podlag za 
postopek soodločanja se bo povečalo s 37 na 86. 
 
Dejanska razširitev kvalificirane večine in postopka soodločanja, uvedba novih posebnih 
pravnih podlag na več področjih in oblikovanje delegiranih besedil so tudi elementi za 
povečanje dejavnosti parlamentarnih odborov, ki so odgovorni za strukturno in kohezijsko 
politiko6.  
 
Čeprav večina komentatorjev okrepljeno sodelovanje (možnost za napredovanje vsaj devetih 
držav članic na ključnih političnih področjih) povezuje s policijskim in pravosodnim 
sodelovanjem ter obrambno politiko, je mogoče, da lahko nekatere države članice to možnost 
izberejo na določenih področjih strukturne in kohezijske politike. 
 

                                                 
6  To zlasti vključuje naslednje odbore: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbor za regionalni razvoj, Odbor 
za ribištvo, Odbor za promet in turizem. Ti odbori bodo imeli podporo zaradi uvedbe štirih pravnih podlag za 
običajni zakonodajni postopek: po eno za kmetijstvo, regionalno politiko, ribištvo in promet. 
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Razen tega nova pogodba predvideva „premostitvene“ določbe, ki omogočajo razširitev 
področja uporabe glasovanja s kvalificirano večino in običajnega zakonodajnega postopka. V 
prihodnje bo torej v zvezi z zakonodajnim postopkom mogoče posebne zakonodajne postopke 
nadomestiti z običajnim zakonodajnim postopkom brez mehanizma medvladne konference, kar 
vključuje ratifikacijo v vseh državah.  
 
Splošna premostitev določa, da lahko Evropski svet po odobritvi Evropskega parlamenta dovoli 
s soglasjem uporabo običajnega zakonodajnega postopka za vsako sedanjo pravno podlago, ob 
upoštevanju, da noben nacionalni parlament ne sporoči svojega nasprotovanja v šestih mesecih. 
 
Prav tako se predvidevajo posebne premostitvene določbe, tako kot zdaj na področjih socialne 
politike, okolja in družinskega prava.  
V teh primerih se bo moral Svet, po posvetovanju s Parlamentom. odločiti s soglasjem. 
 Nacionalni parlamenti ne bodo vključeni v oblikovanje teh premostitvenih določb.  
 
Te premostitvene klavzule so ena od najpomembnejših novosti pogodbe. Omogočajo razširitev 
ne le glasovanja s kvalificirano večino, ampak tudi vloge Evropskega parlamenta na področjih, 
na katerih še ni v enakopravnem položaju s Svetom. 
 
2.1.  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
 
Razširitev pristojnosti Evropskega parlamenta ne bo enako vplivala na vse odbore, pristojne za 
strukturno in kohezijsko politiko. Na področju kmetijstva in ribištva (kot bomo videli pozneje) 
bodo najbolj bistvene spremembe glede postopka, to je z uvedbo postopka soodločanja, v 
prihodnje imenovanega običajni zakonodajni postopek. 
 
Če reformna pogodba začne veljati, bodo vse temeljne odločitve na področju skupne kmetijske 
politike odvisne od soodločanja Evropskega parlamenta (člen 37(2a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije7). Kljub temu je treba uravnovesiti ta optimizem, ker bo Parlament v primeru 
evropskih uredb in odločb o prav tako pomembnih temah za skupno kmetijsko politiko ter za 
določanje cen, pomoči in ukrepe nadzora nad potekom ponudbe hkrati izgubil posvetovalno 
vlogo, ki jo je imel pred tem (člen 37(2a) Pogodbe o delovanju Evropske unije):  
„Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih 
omejitvah ...“ 
 
Druga večja sprememba, ki bo posegla na področje kmetijstva, je prenehanje izključne 
pristojnosti Unije in začetek deljene pristojnosti z državami članicami (člen 4(2d) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije), kar bo zagotavljalo večje upoštevanje načela subsidiarnosti. To 
pomeni primernejše ponovno določanje položaja skupne kmetijske politike v institucionalni 
arhitekturi. 
 
V zvezi s proračunskimi določbami bo reformna pogodba izvedla dolgo pričakovano 
spremembo skladov: ukinitev razlike med obveznimi in neobveznimi odhodki. To uradno 
razlikovanje, ki izhaja iz veljavnih pogodb, je neposredno vplivalo na skupno kmetijsko politiko 
in je bilo dejansko usklajeno z dvema obstoječima stebroma (tržna politika na eni in politika 

                                                 
7  Prihodnja reformna pogodba bo spremenila obe veljavni pogodbi: sedanjo Pogodbo o Evropski uniji, ki bo 
ohranila svoje ime, in „Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti“, ki bo preimenovana v „Pogodba o delovanju 
Unije“. 
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razvoja podeželja na drugi strani). Pomen te spremembe je treba v prihodnjih razpravah o letnih 
proračunih še obravnavati. 
 
Nasprotno lahko upravičeno obžalujemo, da so bili cilji skupne kmetijske politike, določeni pred 
več kot pol stoletja, ponovno navedeni v členu 33(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije: 
 
a)  povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in 

zagotavljanjem racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo 
proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile; 

b)   s tem zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem 
individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom; 

c) stabilizirati trge; 

d) zagotoviti redno preskrbo; 

e) zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah.  
 
Ta zastarela določba očitno ne vključuje večine elementov nove skupne kmetijske politike: 
prednostne naloge cilja stabilnosti prihodka nad vsemi drugimi, pomen razvoja podeželja, 
mehanizmi in že veljavna načela v tržni politiki (splošna nepovezanost pomoči, navzkrižna 
skladnost, modulacija, finančna disciplina, prilagodljivost vodenja), priznavanja 
večfunkcijskega značaja kmetijstva, novih zahtev družbe do kmetijstva (zaščita potrošnikov, 
varovanje okolja in biotska raznovrstnost, zaščita dobrega počutja živali), potrebne združljivosti 
skupne kmetijske politike z multilaterizmom (STO) in prefercialnimi sporazumi (MERCOSUR, 
AKP, EUROMED). 
 
Očitno je, da je zdaj še vedno potreben temeljitejši razmislek za določitev novih ciljev, ki bodo 
primernejši razvoju, neprimerljivo s tem, kar je kmetijstvo izkusilo v zadnjih 50 letih. Brez 
dvoma je eden od glavnih razlogov za pomanjkanje volje za spreminjanje poglavja o kmetijstvu 
pogodbe obstoječe nesoglasje med Svetom in ostalimi institucijami v zvezi z zasnovo nove 
skupne kmetijske politike. Obstaja upanje, da se bo tako pričakovana sprememba izvedla ob 
prihodnjem pregledu. 
 
2.2.  Odbor za kulturo in izobraževanje 
 
Kulturna politika je pravno podlago dobila precej pozno z maastrichtsko pogodbo, reformna 
pogodba pa bo kulturi zagotovila nov zagon, tako da bo s kulturno razsežnostjo prispevala k 
obogatitvi dejavnosti Skupnosti.  
 
Dejansko se navaja že v preambuli Pogodbe, ki natančno določa, da zajema navdih iz „kulturne, 
verske in humanistične dediščine Evrope“. 
 
Člen 3(3) Pogodbe med cilje Unije vključuje spoštovanje „bogat[e] kulturn[e] in jezikovn[e] 
raznolikost[i]“ ter „varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine“.  
 
Kultura je del področij, na katerih ima Unija pristojnost za izvajanje podpornih in usklajevalnih 
dejavnosti ali dejavnosti za dopolnjevanje ukrepov držav članic, ne da bi nadomestili njihovo 
pristojnost na teh področjih (člen 6e Pogodbe o delovanju Unije). Seveda ne gre za razvijanje 
politike usklajevanja, ki bi nasprotovala ciljem kulturne raznolikosti v Evropski uniji, ampak za 
okrepitev razvoja kulturnega sodelovanja na ravni Skupnosti (člen 151(2) Pogodbe o delovanju 
Unije).  
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„Dejavnost Unije je namenjena spodbujanju sodelovanja med državami članicami in, če je to 
potrebno, podpiranju in dopolnjevanju njihove dejavnosti na naslednjih področjih:  

a)  izboljševanje poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov;  

b)  ohranjanje in varstvo kulturne dediščine evropskega pomena;  
c)  nekomercialna kulturna menjava;  

d)  umetniško in književno ustvarjanje, tudi na avdio-vizualnem področju“.  
 
Ta zadnji cilj je bil dosežen zlasti z upoštevanjem kulture v drugih politikah Unije, ki se je tako 
bolje uveljavila. 
 
Vendar je glavna novost v pogodbi jasna vključitev športa med področja, na katerih lahko Unija 
izvaja podporne, usklajevalne in dopolnilne dejavnosti (člen 6e Pogodbe o delovanju Unije). 
Zdaj je šport vključen v več različnih členov in poglavij Pogodbe ES, čeprav v njih ni nujno 
naveden. Gre zlasti za člene 39–55 (Prosti pretok oseb, storitev in kapitala), člene 81–89 
(Politika konkurence), člena 149 in 150 (Izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladina), 
člen 151 (Kultura) in člen 152 (Javno zdravje).  
 
Medtem ko se ti členi še naprej uporabljajo, bo reformna pogodba povzročila več pomembnih 
sprememb. V prihodnje bo beseda „šport“ vključena v naslov poglavja. Tako se bo šport, 
vključen v to novo pravno podlago, urejal v rednem zakonodajnem postopku. Razen tega se 
člen 149 Pogodbe ES spremeni: 
 
  v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek: 

„Unija prispeva k spodbujanju evropskih športnih zadev ob upoštevanju njihove 
posebne narave, na prostovoljni dejavnosti temelječih struktur in njihovo družbeno in 
vzgojno vlogo.“ 

 
   na koncu tretje alinee v odstavku 2 se dodajo besede „... ter spodbujanje sodelovanja 

mladih v demokratičnem življenju v Evropi“;  
 
 kot tretja alinea se doda: 

„– razvijanje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti 
pri športnih tekmovanjih in sodelovanju med organi, odgovornimi za šport, ter z 
varovanjem telesne in moralne integritete športnikov, zlasti mladih športnikov.“ 

 
Besedilo teh členov, ki zadevajo socialne in izobraževalne funkcije športa ter nekatere vidike 
poklicnega športa, izraža željo EU po ponovnem uravnoteženju njenih pristojnosti na tem 
področju glede na sedanje razmere. Tudi spremenjeni člen 149(3) zagotavlja mednarodno 
razsežnost ukrepom, ki jih lahko Unija sprejme na področju športa, s spodbujanjem sodelovanja 
in pobud s tretjimi državami ter mednarodnimi organizacijami. 
 
Druga pomembna sprememba: Pogodba uvaja glasovanje s kvalificirano večino na področju 
kulture, ki bo nadomestilo odločanje s soglasjem (člen 151(5)). Ta sprememba zakonodajnega 
postopka bo skrajšala trajanje sprejemanja kulturnega programa in mu hkrati omogočila resnični 
prednostni značaj. Če se bo reformna pogodba ratificirala, se bodo pristojnosti Evropskega 
parlamenta znatno okrepile. 
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Razen tega bo pogodba izboljšala parlamentarni nadzor nad trgovinsko politiko EU, ki se do 
zdaj ni izvajal. Ta sprememba bo vplivala na Odbor za kulturo in izobraževanje, če ta trgovina 
vključuje trgovino s kulturnimi in avdiovizualnimi storitvami (člen 188C Pogodbe o delovanju 
Unije). 
 
Kljub temu je obžalovanja vredno, da se Listina o temeljnih pravicah ne bo v celoti vključila v 
novo pogodbo. Vseeno bo ostala zavezujoča (člen I-6(1)) po vsej EU, razen na Poljskem in v 
Združenem kraljestvu. To bo vplivalo na nekatera področja, za katera je pristojen Odbor za 
kulturo in izobraževanje, ter zlasti: izobraževanje in poklicno usposabljanje (člena 14 in 15 
listine); komunikacijsko politiko (členi 11, 41, 42 in 44) ter večjezičnost (člena 21 in 22). 
 
Člena, ki zadevata izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladino (člena 149 in 150) nista 
bila spremenjena. 
 
2.3.  Odbor za regionalni razvoj 
 
Reformna pogodba uvaja več pomembnih sprememb, ki bodo v primeru ratifikacije močno 
vplivale na delovanje Odbora za regionalni razvoj. S tem odgovarja na dolgoletna pričakovanja 
Evropskega parlamenta.  
 
Te spremembe, ki jih spremlja boljša opredelitev porazdelitve pristojnosti v Uniji, očitno 
pomenijo velik napredek, ker bo zdaj lažje določiti najustreznejšo raven odgovornosti. 
 
Prva pomembna sprememba zadeva uvedbo koncepta „ozemeljske kohezije“ in njegovo 
priznanje kot cilj (člen I-3(3)). Ozemeljska kohezija se navaja tudi kot deljena pristojnost Unije 
(člen I-4c Pogodbe o delovanju Unije).  
 
Na podlagi ponovljenih zahtev Evropskega parlamenta je nov naslov XVII Pogodbe o delovanju 
Unije zdaj „Ekonomska, socialna in teritorialna povezanost“. V člen 158, ki opredeljuje 
kohezijsko politiko, se doda nov pododstavek. Natančneje in izčrpneje opredeljuje regije, ki jih 
zadeva ta politika: 
 
„Med zadevnimi regijami se posebna pozornost namenja podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva, 
ter otoškim, čezmejnim in gorskim regijam.“ 
 
Izjava medvladne konference št. 17 med drugim določa, da: „... lahko sklicevanje na otoška 
območja iz člena 158 vključuje tudi otoške države v celoti, če so izpolnjeni potrebni pogoji.“ 
 
Druga pomembna sprememba zadeva zakonodajni postopek, ki se uporablja med glasovanjem o 
splošni uredbi, ki velja za strukturne sklade. Postopek privolitve se torej zamenja z rednim 
zakonodajnim postopkom (člen 161 Pogodbe o delovanju Unije), ki Evropskemu parlamentu 
dodeljuje tako pričakovano pristojnost in mu s tem omogoča enakopravnost s Svetom. 
 
Čeprav Listina o temeljnih pravicah ni vključena v Pogodbo, v svoji preambuli izrecno priznava 
„nacionaln[o] identitet[o] držav članic in organizacij[o] njihovih organov oblasti na državni, 
regionalni in lokalni ravni“. 
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Razen tega reformna pogodba (člen I-5(3)) razširja uporabo načela subsidiarnosti ne le na 
opredelitev odnosov med evropskimi institucijami in državami članicami, ampak tudi na lokalne 
in regionalne organe. 
 
„... Unija [...] deluje če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadostno 
doseči na centralni ravni, na regionalni ali lokalni ravni, temveč se jih zaradi obsega ali 
učinkov predlaganih ukrepov laže doseže na ravni Unije.“  
 
Razen tega člen I-8A(3) potrjuje, da je treba odločitve sprejemati „kar najbolj odprto in 
demokratično“. 
 
V zvezi z ukrepi pri Sodišču zaradi kršitve načela subsidiarnosti člen 8 protokola predvideva, da 
lahko tožbe zaradi kršitve „vlaga tudi Odbor regij v zvezi z zakonodajnimi akti, za sprejetje 
katerih je v Pogodbi o delovanju Unije predvideno, da se je z njim treba posvetovati“. To novo 
pooblastilo mora v prihodnosti spodbuditi še tesnejše sodelovanje med Evropskim parlamentom 
in Odborom regij. 
 
Uvedene so bile tudi nove določbe o regionalni državni pomoči. Sedanji člen 87(2c) Pogodbe 
ES predvideva odstopanje za državne pomoči, namenjene nemškim regijam, ki jih je prizadela 
delitev Nemčije. Pogodba o delovanju Unije spreminja to določbo in predvideva njeno mogočo 
razveljavitev: 

„Pet let po začetku veljavnosti pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, lahko Svet na predlog Komisije sprejme sklep o razveljavitvi te 
točke.“ 

 
Na podlagi več priporočil Evropskega parlamenta so se v sedanjem členu 87(3a) izboljšale 
posebne določbe za najbolj oddaljene regije z dodatkom dela stavka (označeno s krepkim 
tiskom):  

3.  Kot združljivo s skupnim trgom se lahko šteje naslednje: 

a)  pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven 
izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika in v regijah iz člena III-4248 Ustave 
glede na njihov strukturni, gospodarski in socialni položaj. 

V zvezi z ekonomsko in socialno kohezijo je bila posebna pozornost namenjena državnim 
pomočem za „podeželj[e], območj[a], ki jih je prizadela industrijska tranzicija, 
najsevernejš[im] regij[am] z zelo nizko gostoto prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in gorskim 
regijam“ (člen 158 Pogodbe o delovanju Unije). 
 
Razen tega protokol št. 9 priznava načelo splošnega dostopa do služb splošnega gospodarskega 
pomena ter njihovo bistveno vlogo in „široko diskrecijo“ nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov na tem področju. 

 
Mogoča neratifikacija reformne pogodbe bi negativno vplivala na postopek odločanja o 
regionalni in kohezijski politiki. 
 
Prvič, Evropskemu parlamentu bi bila onemogočena uporaba rednega zakonodajnega postopka. 
Parlament je že poudaril, da mu postopek privolitve za sprejetje splošne uredbe ne omogoča, da 

                                                 
8  Gvadelupe, Francoska Gvajana, Martinik, Azori, Reunion, Madeira in Kanarski otoki. 
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bi se v zadostni meri vključil v odločitve glede strukturnih in kohezijskih skladov, ker je 
nemogoče predložiti predloge sprememb na predlog Komisije ali v zvezi s skupnim stališčem 
Sveta, kot je to mogoče pri postopku soodločanja.  
 
Sedanje pomanjkanje jasne pravne podlage v pogodbah glede ozemeljske kohezije je 
obžalovanja vredno. Zaradi pomanjkanja zavezujoče pravne podlage bi države članice lahko 
ozemeljsko razsežnost kohezijske politike, ki je nujen in nerazdružljiv sestavni del cilja 
ekonomske in socialne kohezije, v svojih operativnih programih zapostavile.  
 
2.4.  Odbor za ribištvo 
 
Kot je bilo že navedeno, razširitev pristojnosti Evropskega parlamenta ne bo enako vplivala na 
vse odbore, pristojne za strukturno in kohezijsko politiko. Področje ribištva je poleg kmetijstva 
eno od področij, ki se bodo najbolj bistveno spremenila glede postopka z uvedbo rednega 
zakonodajnega postopka. 

Ribištvo (razen ohranjanja morskih bioloških virov, ki je še vedno izključna pristojnost EU) je 
navedeno v členu 4(2d), ki določa delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami. 
 
V skladu z veljavnimi pogodbami je ribištvo še naprej edina skupna evropska politika, pri kateri 
je postopek odločanja v celoti odvisen od postopka posvetovanja. Spremenjeni člen 37(2a) 
Pogodbe o delovanju Unije predvideva tudi razširitev rednega zakonodajnega postopka na 
skupno ribiško politiko. 
 
Če bo nova pogodba začela veljati, bo Evropski parlament končno dobil resnično pristojnost v 
postopku odločanja v zvezi s širšimi smernicami, ki se uporabljajo v sektorju. 
 
Velika formalna novost zadeva uvedbo izraza „ribištvo“ v naslov poglavja II Pogodbe o 
delovanju Unije, čeprav se še vedno pojavlja hkrati z izrazom „kmetijstvo“. V nasprotju s tem to 
poglavje še vedno ne vključuje ločenih določb o skupni ribiški politiki in ribogojstvu.  
 
Skupna ribiška politika se je v zadnjih dvajsetih letih nedvomno zelo razvila, tako da danes 
pomeni celostno sektorsko politiko Skupnosti z lastnimi cilji. Vendar nova pogodba ne 
opredeljuje posebnih ciljev ali sredstev za njihovo doseganje. Tako nekateri cilji iz člena 33(1) 
Pogodbe o delovanju Unije in sredstva za doseganje teh ciljev iz člena 33(2) zadevajo le skupno 
kmetijsko politiko, čeprav se obravnava, da se ti členi uporabljajo hkrati za kmetijstvo in 
ribištvo (prim. zgoraj v točki 3.1.). 
 
Zaradi zelo različne narave dejavnosti v obeh sektorjih je položaj zelo nejasen. Žal se reformna 
pogodba nikjer ne sklicuje na dolgoročno izkoriščanje živih vodnih virov in proizvodov iz 
ribogojstva na podlagi trajnostnega razvoja z zagotavljanjem ravnovesja med socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi vidiki. V zvezi s tem je sektor veliko pričakoval, vendar se ta 
pričakovanja žal niso izpolnila. 
 
Prav tako je obžalovanja vredno, da nova pogodba med strukturnimi skladi ne navaja izrecno 
finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva. 
 
V nasprotju s tem Parlament pozdravlja priznanje, ki mu ga je dodelila reformna pogodba v 
zvezi z načelom subsidiarnosti, ter ugotavlja, da bi na področju ribištva vzpostavitev regionalnih 
posvetovalnih odborov lahko razumeli kot skladno s tem pomembnim načelom in kot korak 
naprej proti vračanju bolj lokalizirane ravni odločanja pri upravljanju ribištva (člen I-5(3)). 
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„... Unija [...] deluje če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadostno 
doseči na centralni ravni, na regionalni ali lokalni ravni [...].“ 

Evropski parlament je takoj zahteval, da se za sprejetje vseh mednarodnih sporazumov na 
področju ribištva zahteva njegova odobritev (privolitev). Novi člen 188N (Pogodba o delovanju 
Unije), ki zamenjuje člen 300 (Pogodbe ES), izpolnjuje to zahtevo in bi lahko sčasoma 
povzročil okrepitev vloge Evropskega parlamenta pri sklepanju takšnih sporazumov. 
 
2.5.  Odbor za promet in turizem 
 
Prometna politika se že dolgo izvaja na ravni Skupnosti, zato v tem smislu spremembe, ki jih 
uvaja reformna pogodba, niso velike. 
 
Obravnavana je v členu 4(2) Pogodbe o delovanju Unije, ki določa delitev pristojnosti med 
Unijo in državami članicami, ter zlasti v točkah g (promet) in h (vseevropska omrežja). 
Člen 78 Pogodbe ES, ki se sklicuje na težave Nemčije zaradi njene razdelitve, uvaja majhno 
spremembo: 

„Pet let po začetku veljavnosti pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, lahko Svet na predlog Komisije sprejme sklep o razveljavitvi 
tega člena.“ 
 
Novi člen 80(2) (Pogodbe o delovanju Unije) uradno potrjuje prakso soodločanja, ki se dejansko 
že uporablja na področju pomorskega in zračnega prometa: 

„Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku določita ustrezne 
predpise za pomorski in zračni promet. Odločata po posvetovanju z Odborom regij in 
Ekonomsko-socialnim odborom.“ 
 
Nasprotno je na področju turizma več pomembnejših novih določb. 

To področje je obravnavano v členu 6(2) Pogodbe o delovanju Unije, ki določa, da je Unija 
pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic.  

Reformna pogodba bo razen tega zagotovila jasno pravno podlago, na podlagi katere bi lahko 
Evropski parlament predvidel podporne dejavnosti, ki bi omogočile okrepitev identitete 
turističnega sektorja. Novo poglavje XXI Pogodbe o delovanju Unije bo posebej obravnavalo 
turizem. Člen 176B Pogodbe določa: 

 „Unija dopolnjuje dejavnost držav članic na področju turizma, zlasti s spodbujanjem 
konkurenčnosti podjetij Unije na tem področju. V ta namen so cilji dejavnosti Unije: 

a)  spodbujanje ustvarjanja okolja, ki je naklonjeno razvoju podjetij na tem področju;  

b)  spodbujanje sodelovanja med državami članicami, zlasti z izmenjavo dobre prakse.“ 
 
Vendar je glavna novost osnutka povezana z zakonodajnim postopkom. Če bo nova pogodba 
ratificirana, bo lahko Unija izrecno sprejemala zakonodajo na področju turizma, da se določijo 
„posebn[i] ukrep[i] v dopolnitev ukrepov držav članic za doseganje ciljev iz tega člena“, kar pa 
ne more vključevati „usklajevanj[a] zakonov in drugih predpisov držav članic“ (Pogodba o 
delovanju Unije, člen 176D(2)). 
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3. Vloga različnih evropskih institucij 
 
Člen 48 Pogodbe o EU zagotavlja Evropskemu parlamentu in Komisiji pravico, da izrazita 
pozitivno mnenje o medvladni konferenci, ki jo skliče predsednik Sveta, da se v medsebojnem 
soglasju določijo potrebne spremembe teh pogodb. Ob institucionalnih spremembah na 
monetarnem področju se za mnenje zaprosi tudi Evropsko centralno banko. 
 
Zato je Svet ministrov 16. julija 2007 brez razprave odobril začetek medvladne konference 
(23. julija 2007) za dokončno oblikovanje nove Pogodbe o EU na podlagi pogajalskega 
mandata, ki ga je Evropski svet sprejel junija 2007.  
 
3.1. Evropski parlament 
 
Najbolj pomembno (na področju demokracije) je mnenje Evropskega parlamenta, ker so 
njegove razprave javne in so bila na njih večinoma izražena vsa mnenja. 
 
Evropski parlament uradno dvakrat sodeluje v postopku: prvič izrazi svoje mnenje o sklicu 
medvladne konference, drugič pa o besedilu, ki ga pripravi ta konferenca. Njegovo končno 
mnenje ni zavezujoče, vendar lahko vpliva na stališča nekaterih nacionalnih parlamentov. 
 
Pozitivno mnenje (poročilo Joja Leinena9) o sklicu medvladne konference je Evropski 
parlament z veliko večino sprejel 11. julija 200710. Čeprav Parlament pozdravlja dejstvo, da 
mandat „ohranja veliko vsebine ustavne pogodbe, zlasti enotno pravno osebo Unije in 
odpravljanje stebrne strukture, širjenje glasovanja s kvalificirano večino v Svetu, soodločanje 
med Parlamentom in Svetom, elemente participativne demokracije, pravno zavezujoč status 
Listine o temeljnih pravicah, krepitev povezovanja zunanjega delovanja Unije in uravnotežen 
institucionalni paket“, izraža tudi nekatere pridržke.  
 
Poslanci tako obžalujejo, da ta mandat „narekuje izgubo nekaterih pomembnih elementov, ki so 
bili dogovorjeni na medvladni konferenci leta 2004, kot je na primer opredelitev EU kot unije 
državljanov in držav Evrope, in da je pri uvajanju drugih prišlo do tako velike zamude“. Prav 
tako izražajo zaskrbljenost zaradi dejstva, da ta mandat nekaterim državam članicam dovoljuje 
vedno več odstopanj od izvajanja pomembnejših določb v pogodbah, ki lahko vodijo do 
oslabitve povezovanja v Uniji. 
 
Večina poslancev meni, da je ta kompromis cena, ki jo je treba plačati za napredek, številni pa 
so na razpravi o poteku in rezultatih Evropskega sveta iz junija 2007, ki po mnenju nekaterih 
predvideva nejasno pogodbo, izrazili kritično mnenje. 
 
Predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering nasprotno meni, da „ta kompromis 
omogoča izvedbo potrebnih reform, da bo Unija postala bolj demokratična in učinkovita. Z 
novo pogodbo se bodo pomembno povečale pristojnosti Evropskega parlamenta, s čimer se bo 
okrepila tudi demokracija v Uniji. Temeljne pravice, ki jih je vedno zagovarjal Evropski 
parlament in ki so bistveni del Ustavne pogodbe, bodo pravno zavezujoče. Načela, ki jih je 
vedno zagovarjal Evropski parlament, se bodo s to reformo pogodb uresničila“. 
 

                                                 
9 Član stranke evropskih socialdemokratov. 
10 Dokument A6-0279/2007. 
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V poročilu je med drugim navedeno, da želi Evropski parlament hkrati „dejavno sodelovati“ 
med pogajanji in po njih. Zato bo na podlagi poročil treh predstavnikov (Elmarja Broka, 
Enriqueja Barona Crespa in Andrewa Duffa) po potrebi pripravil predloge o določeni temi v 
okviru mandata. Po volitvah leta 2009 bo Evropski parlament predložil nove predloge o 
ustavnem sporazumu, katerega cilj bo izboljšati delovanje Evropske unije.  
 
Prav tako je v mnenju poudarjen namen Parlamenta, da se zagotovi popolna preglednost dela z 
objavo vseh delovnih dokumentov medvladne konference. Razen tega bo tudi ohranjal odprt 
dialog z nacionalnimi parlamenti in civilno družbo med medvladno konferenco in v obdobju za 
ratifikacijo. 
 
Nazadnje Parlament poziva pristojni odbor, naj preuči uvedbo spremembe svojega poslovnika 
tako, da pri svojih dejavnostih in v svojih prostorih podeli uradni značaj zastavi in himni 
Evropske unije iz evropske ustave. 
 
3.2. Evropska komisija 
 
V mnenju Evropske komisije z dne 10. julija 200711 so povzete izboljšave, ki jih bo prinesla 
nova pogodba v zvezi z vsebino in delovanjem Unije, ter je izražena podpora tem izboljšavam, 
če se bo mandat za medvladno konferenco, ki ga je odobril Evropski svet, spoštoval v obstoječi 
obliki. Zato medvladna konferenca v tem primeru ne pomeni odmika od demokracije in manjše 
preglednosti v primerjavi s konvencijo: mandat dejansko povzema bistvene rezultate 
konvencije. 
 
Komisija meni, da Evropo preizkušamo na tem, ali zna zagotoviti politike, ki ustrezajo 
pričakovanjem in željam državljanov, namreč vizijo Evrope, ki je pripravljena sodelovati pri 
oblikovanju skupne prihodnosti. Evropska unija potrebuje posodobitev in prenovo, da bi 
izkoristila svoje zmožnosti.  

Komisija meni, da pomeni mandat medvladne konference ravnotežje med političnim realizmom in 
ambicijo ter da bo EU zagotovil zdravo institucionalno in politično podlago, da bi uresničila 
pričakovanja svojih državljanov. Mandat zagotavlja ustrezno podlago za hitro in učinkovito 
medvladno konferenco, na kateri se lahko sprejme pogodba, ki bi hitro dosegla ratifikacijo.  

V mnenju Komisije so poudarjene izboljšave, ki bodo reformno pogodbo na podlagi tega mandata 
približale EU in njenim državljanom: 

   bolj demokratična in preglednejša Evropa: z okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta 
in nacionalnih parlamentov; večja preglednost Sveta; s pravico, da milijon državljanov 
pozove Komisijo k predložitvi pobud, ki so v njihovem interesu, in jasnejšo predstavo o 
tem, kdo je za kaj odgovoren na evropski in nacionalni ravni; 

   učinkovitejša Evropa z institucijami in delovnimi metodami, ki so učinkovite in 
racionalne. Mnenje Komisije določa, kako bo reformna pogodba sodobnim institucijam 
zagotavljala, da v Uniji 27 držav članic odločajo hitreje; povečana sposobnost za 
ukrepanje na področjih, ki so glavna prednostna naloga za današnjo Unijo; 
poenostavljena in pravičnejša pravila glasovanja ter racionalne institucije; 

   Evropa pravic in vrednot, solidarnosti in varnosti z jasno predstavo o vrednotah in 
ciljih Unije. Listina o temeljnih pravicah, ki združuje civilne, politične, gospodarske in 
socialne pravice, ki jih mora Unija spoštovati; okrepljena solidarnost in varnost na 
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področjih, kot je energetska politika; nove določbe v zvezi s podnebnimi spremembami, 
civilno zaščito, humanitarno pomočjo in javnim zdravjem ter razširitev zmogljivosti 
Unije za ukrepanje na področju miru, varnosti in pravice; 

   Evropa kot akter na svetovnem prizorišču: z združevanjem orodij evropske zunanje 
politike v okviru razvoja politik in tudi njihovega uresničevanja. Reformna pogodba bo 
Evropi pomagala, da bo v odnosih s partnerji po svetu delovala jasno; z novo 
organiziranostjo institucij bo pripomogla k večji skladnosti med različnimi deli zunanje 
politike EU, pri spodbujanju evropskih interesov in vrednot pa uporabila gospodarsko, 
politično in diplomatsko okrepitev Evrope po svetu.  

Komisija v svojem mnenju ugotavlja, da bo takšna reformna pogodba Uniji omogočila, da 
zagotovi spremembo, Evropejcem zagotovila večjo varnost in blaginjo ter jim dala možnost, da 
prispevajo k oblikovanju globalizacije. Komisija poziva vse udeležence medvladne konference, da 
oblikujejo pogoje za sprejetje in ratifikacijo reformne pogodbe pred evropskimi volitvami junija 
2009.  

 
3.3. Evropska centralna banka 
 
Mnenje Evropske centralne banke, ki je bilo sprejeto 5. julija 200712, je zavezujoče, ker 
medvladna konferenca uvaja spremembe na monetarnem področju, tako kot v tem primeru. 
Evropska centralna banka se očitno osredotoča na to kategorijo sprememb, njeno mnenje pa jim 
je naklonjeno, če bodo vse spremembe iz ustavne pogodbe in izključno te spremembe vključene 
v prihodnjo pogodbo, da se preprečijo novosti ali presenečenja.  
 
Novosti na monetarnem področju so vključene v različna uradna besedila. Potem ko jih je 
združila Evropska centralna banka, se zdijo zelo pomembne: 

  vzpostavitev ekonomske in monetarne unije z valuto euro in stabilnost cen sta dva od 
ciljev EU; 

  Evropska centralna banka pridobi status polnopravne institucije, priznana pa ji je tudi 
finančna neodvisnost; 

  potrjena je izključna pristojnost EU za monetarno politiko držav na euroobmočju; 

  določeno je upanje, da bo euroobmočje navzven enotno zastopano v mednarodnih 
finančnih institucijah; 

  upravljanje euroobmočja je okrepljeno z večjimi pooblastili Komisije za spremljanje v 
primeru čezmernega proračunskega primanjkljaja in samostojno sposobnostjo 
odločanja Euroskupine. 

Priznati je treba obstoj Euroskupine, kot je to predlagano v ustavni pogodbi. Mandat, ki so ga 
določili voditelji držav in vlad, predvideva, da se sedanjim pogodbam priloži protokol o 
Euroskupini (št.°3), ki je bil sklenjen na medvladni konferenci leta 2004 in določa podrobnosti 
glede srečanj finančnih ministrov iz članic euroobmočja. Euroskupina mora ostati neformalen 
organ, ki ne sprejema odločitev, vendar morajo posebni postopki glasovanja v Ekonomsko-
finančnem svetu določati, da države članice, katerih valuta je euro, same glasujejo o nekaterih 
točkah. To bo veljalo za ukrepe, ki jih zadevajo na področju proračunske in ekonomske politike, 
ter enotno zastopanje v mednarodnih institucijah in forumih. 
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4. Mnenja drugih evropskih institucij 
 
Svoje mnenje, čeprav ni zavezujoče, sta želeli izraziti še dve evropski instituciji, ki imata 
svetovalni status, da bi zagotovili informacije o prednostnih nalogah v zvezi z novo pogodbo. 
 
4.1. Odbor regij 
 
Odbor regij je v svojem mnenju z dne 6. junija 200713 zahteval, da se ohrani bistvo ustavne 
pogodbe ter da se voditelji držav in vlad zavzamejo, da se proces preoblikovanja pogodb hitro 
zaključi, ne da bi to vplivalo na dosežke, ki so jih bile deležne lokalne in regionalne skupnosti 
ali ki so jih same pridobile, zlasti na načelo subsidiarnosti, načelo dobre uprave in ozemeljsko 
kohezijo Evropske unije. „Bistvo, ki ga je treba ohraniti,“ pomeni zlasti:  

  spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti; 

  spoštovanje regionalne in lokalne avtonomije; 

  novo opredelitev načela subsidiarnosti; 

  opredelitev instrumentov upravljanja načel subsidiarnosti in sorazmernosti v dveh 
ločenih protokolih;  

  priznavanje načela posvetovanja ter zato tesnejše sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi, izvajanju in ocenjevanju politik Skupnosti; 

  upoštevanje vpliva zakonodaje Skupnosti na lokalne in regionalne organe; 

  možnost, zagotovljena regionalnim parlamentom z zakonodajno oblastjo, da se 
vključijo v proces zgodnjega obveščanja v okviru mehanizma vnaprejšnjega nadzora 
pri uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti; 

  uskladitev mandata članov Odbora regij z mandatom evropskih poslancev in članov 
Komisije; 

  nov sistem v zvezi z določanjem števila članov in nadomestnih članov Odbora ter 
njihovim imenovanjem, ki bo nadomestil sedanji sistem s sistemom na podlagi 
politične ali teritorialne pripadnosti; 

  vključitev teritorialne povezanosti med cilje Unije in obveznosti, ki so jih države 
članice sprejele v zvezi s spodbujanjem ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije; 

  priznavanje posebnega statusa najbolj oddaljenim regijam. 

 
Odbor regij meni, da morajo biti vsi ti elementi na voljo državljanom in podpirati njihovo 
pravico, da v primeru kršenja načela subsidiarnosti vložijo tožbo pri Sodišču Evropskih 
skupnosti. 
 
Prav tako Odbor regij meni, da namen EU v 21. stoletju mnogim državljanom ni več jasen in da 
ne moremo pričakovati od državljanov, da bodo brali dolge strokovne pogodbe. Zato predlaga, 
da se pripravi kratka uradna izjava o poslanstvu Evropske unije (na eni strani), ki bi veljala 
dolgoročno in dopolnjevala vsako prihodnjo pogodbo ter na katero bi lahko evropske institucije 
proaktivno opozarjale državljane. 
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4.2. Evropski ekonomsko-socialni odbor 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svoji resoluciji, ki je bila z veliko večino sprejeta 
31. maja 200714, zahteva, da mora prihodnja Pogodba o EU ustrezati zahtevam Unije s 27 
članicami ter da se mora Unija zaradi novih izzivov sporazumeti o novih politikah in sprejeti 
potrebne odločitve.  
 
V tej zvezi EESO zahteva, da osnutek ustavne pogodbe „ostane temelj pogajanj, pri katerih je 
treba ohraniti bistvo tistega, kar je sklenila Evropska konvencija in kar so zatem soglasno 
sprejeli voditelji držav in vlad,“ ter zlasti napredek pri demokraciji in institucionalni napredek, 
med drugim na področju temeljnih pravic.  
 
EESO zahteva, da se deli I (cilji, institucija, struktura EU), II (Listina o temeljnih pravicah) in 
IV (splošne in končne določbe) vključijo v prihodnjo pogodbo. Institucionalne in proceduralne 
določbe iz dela III (politike Unije) bi bilo treba, če presegajo veljavno pravo, vključiti v del I. 
 
EESO meni, da je poglavje o demokraciji, ki vsebuje določbe o pogojih sodelovanja civilne 
družbe pri oblikovanju mnenja in postopku odločanja, bistveni del ustavne pogodbe. Nasprotno 
EESO „zaradi nesporazumov v zvezi z izrazom ustava v nekaterih državah članicah“ ne 
nasprotuje novemu poimenovanju pogodbe.  
 
EESO zahteva, da imajo organizacije civilne družbe kljub kratkemu trajanju medvladne 
konference in njenemu omejenemu mandatu možnost sodelovanja pri posvetovanju. Prav tako je 
EESO pripravljen v sodelovanju s portugalskim predsedstvom EU organizirati informativna in 
posvetovalna srečanja z organizacijami civilne družbe, ki jih je organiziral tudi med delom 
Evropske konvencije. 
 
 
5. Mnenja in izjave civilne družbe 
 
Pred medvladno konferenco so predstavniki evropske civilne družbe večinoma izrazili mnenje o 
vsebini kompromisa in možnosti ohranitve nekaterih bistvenih točk iz ustavne pogodbe. 
 
5.1. Skupščina evropskih regij 
 
Predsednik Skupščine evropskih regij in regije Furlanija – Julijska krajina (Italija), Riccardo 
Illy, je pozval evropske predstavnike, da v novi reformni pogodbi zagotovijo ohranitev interesov 
regij. Skupščina evropskih regij bo tesno sodelovala z medvladno konferenco in bo zagotovila, 
da se upoštevajo obveznosti držav članic v pogajalskem pooblastilu v zvezi z vključitvijo 
regionalne razsežnosti v reformo pogodbe. Illy je prav tako poudaril, da bo na medvladni 
konferenci sodeloval s tremi predstavniki Evropskega parlamenta. 
 
Nazadnje se Skupščina evropskih regij zavzema za dejavno obveščanje državljanov o bistvenih 
klavzulah pogodbe na regionalni ravni: „Nujno je, da državljani nimajo vtisa, da se njihova 
stališča ne upoštevajo. To bo povzročilo le večje razlike med njimi in EU.“ 
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5.2. Evropska konfederacija sindikatov 
 
Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov John Monks je v stališču navedel, da bodo 
sindikati nasprotovali novi pogodbi in pozvali Evropski parlament, da je ne podpre, če v novi 
pogodbi Listina o temeljnih pravicah ne bo zavezujoča. Vemo, da nekateri nacionalni parlamenti 
oblikujejo povezavo med svojo odobritvijo evropskega besedila in sprejetjem besedila v 
Evropskem parlamentu.  
 
John Monks je prav tako pozval k „podpori temeljnih pravic, torej k pravici do stavke, 
pogajanj, obveščanja in posvetovanja z delavci, zaščiti delavcev pred neupravičenim 
odpuščanjem, socialni varnosti in dobrim razmeram za delo“. 
 
5.3. Mednarodno evropsko gibanje 
 
„Državljanov struktura (Evrope) ne zanima dosti, ampak jih zanimajo rezultati. Ne zanima jih 
motor, ampak želijo, da jih vozilo srečno pripelje do cilja,“ je izjavil predsednik Mednarodnega 
evropskega gibanja Pat Cox. Dodal je še: „Ne redčite goriva, ki je že v vozilu, ampak vozilo 
ponovno napolnite z gorivom!“ V imenu Mednarodnega evropskega gibanja je nekdanji 
predsednik Evropskega parlamenta pozval k preprečitvi, da kompromis, ki ga bo podpisalo 27 
držav, pomeni „najmanjši skupni imenovalec“. Meni, da sestavni deli ustavne pogodbe, ki jih je 
treba ohraniti, zadevajo vključitev državljanov, kot je pravica do državljanske pobude in Listina 
o temeljnih pravicah. 
 
5.4. Mladi evropski federalisti 
 
Ob bližnji medvladni konferenci so Mladi evropski federalisti (JEF) na ulicah 20 evropskih mest 
zbrali več tisoč podpisov. Aprila lani so JEF sprožili kampanjo za pripravo referenduma o 
ustavni pogodbi. V podporo svoji zahtevi so želeli zbrati vsaj milijon podpisov. Referendum bi 
moral potekati leta 2009, hkrati z evropskimi volitvami. 
 
 
5.5. Federalna unija 
 
Federalna unija (ustanovljena v Združenem kraljestvu za ohranitev federalizma v državi, v 
Evropi in po svetu) je v razpravi o organizaciji referenduma o ustavni pogodbi v Združenem 
kraljestvu, pri čemer je ta razprava povezana z vsebino pogodbe, izrazila svoje stališče. Pisci 
besedila preverjajo štiri možnosti:  

  pogodbo je treba ratificirati v Parlamentu in ne z referendumom, ker bi ta lahko 
pomenil plebiscit za vlado na oblasti;  

  referendum je ne glede na vsebino pogodbe nujen za neposredno vključitev 
državljanov;  

  privolitev v referendum, vendar mora biti pogodba jasna, enostavna in vsebinsko 
bogata;  

  referendum je obvezen le, če je pogodba dovolj vsebinsko bogata. To je utemeljitev 
vlade delavske stranke in opozicije konservativne stranke, čeprav se njihova mnenja 
razlikujejo glede sestave vsebinsko bogate pogodbe.  
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Sklep Federalne unije je, da v primeru poteka referenduma ne bo možnosti za uspeh, razen če se 
vlada sklicuje na „poštene in prepričljive utemeljitve o nujnosti pogodbe za učinkovitejšo, bolj 
demokratično in preglednejšo Evropo“. 
 
5.6. Skupina Amato 
 
Skupina Amato, ki jo vodi sedanji italijanski minister za notranje zadeve Giuliano Amato in jo 
sestavljajo osebe, kot sta komisarki Margot Wallström in Danuta Hübner, nekdanji predsedniki 
vlad Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis in Paavo Lipponen ter tudi nekdanji 
komisarji Chris Patten, Michel Barnier in Antonio Vitorino, je predstavila svoj predlog za 
prečiščeno in poenostavljeno Pogodbo o EU. Besedilo, ki zajema le 70 členov, povzema celoten 
ustavni del ustavne pogodbe in spremenjeno različico dela IV besedila (splošne in končne 
določbe) ter vsebuje klavzulo o pravno zavezujoči Listini o temeljnih pravicah.              Novosti 
v delu III ustavne pogodbe (Politike Unije) so povzete v obliki predlogov sprememb sedanjih 
pogodb kot dodatni protokoli. 
 
5.7. Evropski univerzitetni inštitut iz Firenc 
 
Evropski univerzitetni inštitut iz Firenc, Evropski inštitut Univerze San Pablo CEU iz Madrida 
in ustanova Rafael del Pino so oblikovali študijo z naslovom „Kako odpraviti zastoj evropske 
ustave“.  
 
Študija, ki so jo pripravili univerzitetni profesorji in drugi mednarodni strokovnjaki za evropska 
vprašanja, opisuje sedanje razmere EU in poti za rešitve ter znanstveno in pravno stališče, pri 
čemer izraža predloge in prednosti. Študija odgovarja na tri bistvena vprašanja:  

A) Zakaj potrebujemo ustavno besedilo? Izhodišče je podobno izhodišču v znanem poročilu 
Cecchini o stroških „Neevrope“, razlikuje se v tem, da analiza ni le gospodarska. Stroški 
odsotnosti ustavne pogodbe so analizirani s štirih stališč: učinkovitost, demokracija, 
prepoznavnost in preglednost. Študija z vseh štirih vidikov dokazuje, da so ustavni predpisi zelo 
uporabni, torej nujni, za Evropo. 

B) Pomanjkljivosti osnutka, ki ga je izdala konvencija. Pomanjkljivosti zadevajo predvsem nove 
izzive, kot je izziv glede podnebja. 

C) Poti za rešitev. Pregledali so štiri predvidene poteke:  

  izboljšanje sedanjih pogodb s spreminjanjem, brez predvidevanja nove pogodbe; 

  skrajšati sedanji osnutek in ga preoblikovati v krajšo pogodbo; 

  ohraniti vsebino sedanjega projekta, pri čemer se odpravijo ustavni vidiki; 

  izboljšati sedanji osnutek (poglobljena pogodba).  

Četrta možnost, ki si jo pisci študije želijo, upošteva zlasti zahtevo po soočenju z novimi 
svetovnimi izzivi. Študija navaja in določa 38 predlogov, ki imajo namen izboljšati in prav tako 
poenostaviti osnutek. 
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6. Mnenja evropskih državljanov 
 
V prvih šestih mesecih leta 2007 je v nizu nacionalnih posvetovanj o prihodnosti EU sodelovalo 
več kot 1 800 državljanov iz 27 držav članic EU. Projekt posvetovanj z evropskimi državljani je 
bil eden od šestih vseevropskih projektov za možnost izražanja mnenja državljanov, ki ga je 
Evropska komisija financirala v okviru svojega „obdobja za razmislek“, po zavrnitvi evropske 
ustave v Franciji in na Nizozemskem. 
 
Ob dogodku v Evropskem parlamentu 10. maja 2007 se je skupina državljanov, ki so sodelovali 
na posvetovanjih, srečala s podpredsednico Komisije Margot Wallström, podpredsednikom 
Parlamenta Gérardom Onesto in evropskim poslancem (ter tudi nekdanjim predsednikom vlade 
in članom urada konvencije) Jean-Lucom Dehaenejem, da bi jim predložila seznam želja, ki je 
nastal pri projektu posvetovanj. Državljani so med nacionalnimi posvetovanji izpostavili tri 
politične prednostne naloge: 

  EU mora imeti pomembnejšo vlogo v politiki, povezani s socialnim varstvom in 
družino, ter mora zagotavljati temeljne standarde; 

  EU mora najti skupen odgovor na vprašanja o povezovanju in priseljevanju; 

  EU mora povečati svoje pristojnosti za razvoj skupne energetske politike. 

 
Pred zasedanjem Evropskega sveta 21.–22. junija 2007 rezultati raziskave Eurobarometer 
kažejo, da dve tretjini Evropejcev (66 %) podpirata zamisel o evropski ustavi, kar je za tri 
odstotke bolje glede na prejšnjo raziskavo.  
 
Razen tega je 69 % Evropejcev bolj optimističnih, torej zelo optimističnih, v zvezi s 
prihodnostjo EU. Na splošno ta objava raziskave Eurobarometra razkriva bistveno izboljšanje 
javnega mnenja v zvezi z EU in njenimi institucijami glede na raziskavo jeseni 2006.  
 
Opazne so nekatere bistvene spremembe glede na raziskavo jeseni 2006, saj 66 % Evropejcev 
podpira evropsko ustavo: podpora ustavi se je povečala v Španiji za 13 odstotkov, v Estoniji za 
šest odstotkov ter v Nemčiji, na Madžarskem in Poljskem za pet odstotkov (69 %). V istem 
obdobju se je občutno zmanjšala podpora v Grčiji (–11 odstotkov) in manj na Cipru in Finskem 
(–6 odstotkov v obeh državah).  
Prav tako je treba poudariti, da v nobeni državi nasprotniki ustave niso številčnejši od 
zagovornikov ustave. Zlasti v dveh državah, ki sta zavrnili ustavo na referendumu, je podpora 
zdaj drugačna, to je v Franciji 68 % in na Nizozemskem 55 %. Nasprotniki sestavljajo 
pomemben del javnega mnenja tudi na Finskem (43 % proti, štiri odstotke manj od 
zagovornikov) in v Združenem kraljestvu (36 % proti, sedem odstotkov manj od zagovornikov). 
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7. Kaj je treba še storiti? 
 
Ko je pogodba podpisana, jo morajo ratificirati vse države članice, z referendumom ali brez 
njega (v parlamentu). Načeloma je mogoče reformne pogodbe (katerih cilj je torej sprememba 
nekaterih členov veljavnih pogodb) ratificirati v parlamentu. Zato je več držav članic že zdaj 
napovedalo referendume, pri čemer se je pojavil strah pred verižnim učinkom. 
 
Glede na študijo, ki jo je objavil European Policy Centre15, je stanje zelo zapleteno. 
 
Le Irska je pravno zavezana organizirati referendum, ki ga je predsednik vlade Bertie Ahern 
potrdil za leto 2008. Irska vlada je prepričana o pozitivnem rezultatu tega referenduma, če se 
gospodarske razmere ne bodo poslabšale. 
 
Referenduma zagotovo ne bo organiziralo 18 držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, 
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska). 
 
Nasprotno so v osmih državah članicah razmere še vedno negotove. 
 
Na Danskem ustava predvideva referendum takoj po prenosu suverenosti na nadnacionalno 
organizacijo. Vendar končne odločitve ni mogoče sprejeti pred jesenjo, potem ko bo ministrstvo 
za pravosodje besedilo pregledalo. Zato se je ob Evropskem svetu junija 2007 danska delegacija 
pogajala z zelo jasnim pooblastilom v imenu glavnih političnih strank in je dosegla zadoščenje 
glede devetih točk, ki bi zagotovo povzročile obveznost priprave referenduma. 
 
Luksemburg in Španija sta edini državi, ki sta ustavno pogodbo ratificirali z referendumom in 
bosta to verjetno morali ponoviti. Zato sta obe vladi verjetno bolj naklonjeni ratifikaciji v 
parlamentu. 
 
Na Nizozemskem se je vlada 21. 9. 2007 odločila, da bo prihodnjo reformno pogodbo Evropske 
unije ratificirala z enostavnim parlamentarnim glasovanjem in ne bo organizirala novega 
referenduma. Sledi mnenje nizozemskega državnega sveta, ki je po pregledu osnutka besedila, 
ki je zdaj v razpravi na medvladni konferenci, ugotovil, da se bo prihodnja pogodba bistveno 
razlikovala od ustavne pogodbe, ki so jo Nizozemci zavrnili junija 2005, in hkrati ne bo 
bistveno spremenila sedanjih pogodb EU, zato ne bo potrebno novo javno posvetovanje. 
 
Na Poljskem nedavno oblikovanje na ravni vladne koalicije združenja evroskeptikov, ki ga 
sestavljajo zveza poljskih družin (LPR) in stranka „Samoobramba“ (Samoobrona), ne bi smelo 
povzročati težav pri ratifikaciji prihodnje reformne pogodbe glede na izjavo poljskega 
predsednika vlade Jaroslawa Kazcynskega. Zato se vlada še ni odločila, ali bo pogodbo 
ratificirala z javnim referendumom ali enostavnim glasovanjem v parlamentu. 
 
Portugalska se je zavzela za predložitev referenduma o ustavni pogodbi. Ta zavezanost mora 
zajeti tudi reformno pogodbo, o tem govorijo na razpravah v parlamentu, čeprav si vlada 
prizadeva za preprečitev takšnega poteka dogodkov. 
 
V Češki republiki opozicija socialnih demokratov zahteva referendum, vendar si vlada ne želi 
tvegati, da med njenim predsedovanjem EU (od januarja 2009) nastanejo motnje. Čeprav bi 
                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, julij 2007. 
 

PE 397.235 24



Reformna pogodba in njen vpliv na strukturno in kohezijsko politiko 

lahko poljska odločitev vplivala na Češko republiko, usmeritev večinske politike podpira 
ratifikacijo v parlamentu. 
 
Britanski predsednik vlade Gordon Brown in njegov predhodnik Tony Blair sta se dogovorila, 
da referendum zaradi številnih doseženih odstopanj v Združenem kraljestvu ne bo potreben, 
čemur že nasprotujejo konservativci in evroskeptičen britanski tisk. Konservativci zavračajo 
osnutek reformne pogodbe, ki ga je predlagalo portugalsko predsedstvo, ker je „kopija prejšnje 
evropske ustave“. Že zdaj so napovedali, da bi lahko v primeru neorganizacije referenduma 
podprli organizacijo „zasebnega“ referenduma. Veliko poslancev delavske stranke bi se lahko 
pridružilo temu pozivu. Če bi Gordon Brown popustil pritiskom, bi bil končni rezultat zelo 
verjetno negativen. 
 
V zvezi z 18 državami, ki bodo ratificirale pogodbo v parlamentu, lahko 13 držav to stori z 
glasovanjem z navadno ali absolutno večino (Bolgarija, Ciper, Estonija, Grčija, Italija, Latvija, 
Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, Romunija, Slovenija, Švedska), kar ne bi smelo pomeniti 
večjih težav.  
 
Nasprotno bi se lahko razmere v drugih državah, v katerih se zahteva izredna večina in bi se 
lahko pridobivanje takšne večine izkazalo za prav tako težko kot pozitiven rezultat na 
referendumu, zapletle. 
 
Dvotretjinska večina 
Takšna večina se zahteva v dvodomnem parlamentu v Avstriji, Belgiji, na Finskem in Poljskem 
v primeru prenosa pristojnosti (sicer pa navadna večina). V Avstriji in na Finskem bi se lahko 
takšna večina dosegla brez večjih težav.  
 
V Belgiji med glasovanjem dvotretjinsko večino sestavlja sklepčnost dveh tretjin in tudi 
pozitivno mnenje regionalnih skupščin, kar dopušča domnevo o dolgem in težkem postopku 
zaradi stalne napetosti med različnimi skupnostmi.  
 
V zvezi s Poljsko se mora vlada še enkrat odločiti, katero pravilo glasovanja bo upoštevala 
(navadno ali dvotretjinsko večino). Ker je politično ozračje na Poljskem težko predvidljivo, še 
vedno obstaja upanje, da bo med glasovanjem proevropski opoziciji uspelo spremeniti razmerje. 
 
Tripetinska večina 
Takšna večina je predpisana v Franciji, na Slovaškem in Češkem v primeru prenosa pristojnosti 
(sicer navadna večina).  
 
Francoska ustava, spremenjena leta 2004, vsebuje člen, ki se neposredno sklicuje na ustavno 
pogodbo. Zato bo verjetno potrebna nova sprememba (ki jo odobri dvotretjinska večina). Za 
uspeh bo vlada nujno potrebovala podporo socialistične opozicije. 
 
Tripetinsko večino bo na Slovaškem kmalu mogoče doseči. 
 
Nasprotno je sedanja češka vlada bolj evroskeptična in bo ob glasovanju pomen opozicije 
odločilen. 
 
Petšestinska večina 
Ta vrsta večine se zahteva na Danskem v primeru prenosa pristojnosti (sicer navadna večina). 
Končna odločitev glede tega bo sprejeta jeseni, potem ko bo ministrstvo za pravosodje 
pregledalo besedilo. 
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*          *          * 

Vlade držav članic si bodo v vsakem primeru in zaradi večjega tveganja pri postopku ratifikacije 
prizadevale, da v razpravo vključijo civilno družbo, ki se zdaj, po krivici ali pravici, čuti 
izključeno in se premalo ali se je sploh ne posluša. Odobritev besedila, ki ga je izdala 
medvladna konferenca z vsemi zadevnimi udeleženci, bo med glasovanjem (s parlamentom ali 
referendumom) bistvena. 
 
Za zoperstavljanje vsakemu poskusu pospeševanja evroskeptičnosti, z namenom odvračanja 
pozornosti državljanov od demokratičnih prednosti besedila, bo potrebno močno prizadevanje s 
pomočjo pedagoškega pristopa in pojasnjevanjem. Brez tega obstaja tveganje, da bo novo 
besedilo, ki je še slabše berljivo zaradi številnih izjav in odstopanj, enostavno izpostavljeno 
razpravam zagovornikov, nasprotniki pogodbe pa bodo o njem manj razpravljali. 
 
V zvezi s tem bi moral Evropski parlament začeti poglobljen dialog kot dokaz svojega 
prizadevanja in sposobnosti poslušanja ter predvsem vključiti evropske državljane v 
opredeljevanje predpisov, ki bodo zanje veljali. V težkem obdobju za evropsko povezovanje cilj 
ustreza prizadevanju za soglasno obnovitev močne povezave med državljani in njihovimi 
institucijami.  
 
V tem smislu Agora državljanov, ki jo je junija 2006 ustanovil Parlament, ustreza potrebi 
evropskih državljanov, da se izobražujejo in so obveščeni. Ima tri cilje: 

  preseči razhajanja med izvoljenimi in državljani, pri čemer se bo zapolnila vrzel med 
evropskimi institucijami in državljani Unije; 

  preseči razhajanja med različnimi sektorji evropske civilne družbe, kar povzroča 
usklajevanje med izvoljenimi in državljani ter tudi med vsemi deli evropske civilne 
družbe, ki se večinoma ne poznajo; 

  preseči razhajanja med nacionalno sebičnostjo, kar omogoča premagovanje zavor 
zaradi nacionalističnih odzivov in preseganje meja držav, da bi ključni udeleženci 
zadeve primerjali svoja prepričanja s prepričanji svojih sosedov. 

Dejanski dokaz teh pohvalnih prizadevanj se bo predložil jeseni na srečanjih v okviru Agore 
državljanov. 
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