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Ändringsfördraget och dess konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken 

Inledning 
 
Tjugohundratalet innebär nya utmaningar, som globalisering, energisäkerhet, kamp mot jordens 
uppvärmning, immigration och kamp mot terrorismen, men även nya möjligheter. I det 
europeiska samhället finns den kreativitet och förmåga som behövs för att gripa sig an dessa 
utmaningar. Men för att bevara och befästa sina värderingar måste EU anpassa sig och förbereda 
sig inför förändringar. EU måste också förse sig med verktyg för att omvandla sina föresatser till 
verklighet. 
 
På egen hand klarar medlemsstaterna varken av dagens eller framtidens utmaningar – bara 
genom en kollektiv insats kan vi få fram de rätta lösningarna och redskapen för detta. Sådan ser 
EU:s uppgift ut, och därför måste unionen förses med rätt fördrag, rätt institutioner och rätt 
arbetsmetoder. 
 
Institutionerna och arbetsmetoderna måste omfattas av en förenklad beslutsprocess som är 
anpassad till de snabba förändringarna i dagens värld. De måste också vara demokratiska, 
eftersom man i det moderna europeiska samhället har mycket höga förväntningar när det gäller 
legitimitet, öppenhet och ansvarsskyldighet. EU-projektets legitimitet måste baseras både på vad 
EU gör och hur EU fungerar. 
 
Konstitutionsfördraget misslyckades med att säkra enhälligt stöd – trots att det ratificerades i en 
majoritet av medlemsstaterna. Perioden av eftertanke har dock hjälpt unionen att hitta nya 
möjliga lösningar. 
 
Ratificeringen av konstitutionsfördraget har stannat av, men behovet av att reformera EU:s 
arbetssätt är lika trängande som någonsin förr. 
 
Stegen mot en institutionell uppgörelse – en ram antagen vid Europeiska rådets möte 
i juni 2006, Berlindeklarationen i mars 2007 och en heltäckande överenskommelse om de delar 
som ska reformeras i juni 2007 – har nu tagits. Europeiska unionens företrädare har inför sina 
medborgare samtidigt bekräftat sitt engagemang för en reform av EU:s politikområden, alltifrån 
ekonomisk tillväxt till nya arbetsplatser, energi, migration, klimatförändring och innovation. 
 
Efter en period av politiska konsultationer beslutade Europeiska rådet vid sitt möte i juni 2007 
att sammankalla en regeringskonferens i juli samma år. Ett detaljerat mandat formulerades med 
anvisningar om de olika reformdelarna. Uppgiften för regeringskonferensen är att enas om 
texten till ett reformfördrag i syfte att effektivisera ett utvidgat EU och förbättra dess 
demokratiska legitimitet samt enhetligheten i de externa åtgärderna. 
 
I detta meddelande sammanfattas de olika etapperna på vägen mot ett nytt fördrag och granskas 
det nya fördragets konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. Här redogörs 
också för reaktioner och bidrag från de viktigaste aktörerna, EU-institutionerna och företrädarna 
från det civila samhället, dvs. parlamentet, kommissionen, Europeiska centralbanken, 
Regionkommittén och Europeiska fackliga samorganisationen.  
 
Slutligen beskrivs de olika ratificeringsförfaranden som kommer att äga rum sedan den 
slutgiltiga texten har antagits. 
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Ändringsfördraget och dess konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken 

1.  Upptakten till regeringskonferensen 
 
Europaparlamentets bidrag vid Europeiska rådets möte den 21–22 juni 2007 presenterades i 
form av ett betänkande från Elmar Brok1 och Enrique Crespo2 med titeln En färdplan för EU:s 
konstitutionella process som parlamentet hade antagit med stor majoritet den 7 juni 2007. 
 
Det huvudsakliga budskapet i betänkandet är att Europaparlamentet motsätter sig alla förslag till 
nytt fördrag som inte leder till ökad demokrati och öppenhet samt utvidgade medborgerliga 
rättigheter. Ledamöterna bekräftar att de i sak stöder innehållet i konstitutionsfördraget som de 
vill värna om. Europaparlamentet kräver framför allt att alla grundläggande principer ska 
bevaras, bland annat unionens dubbla karaktär som en union av stater och medborgare, 
EG-rättens företräde, den nya typologin för rättsakter och förfaranden, normhierarkin och 
unionen som juridisk person. Ledamöterna kräver också att stadgan om de grundläggande 
rättigheterna skulle behållas och bli rättsligt bindande. 
 
Parlamentet kräver dessutom att de ”viktiga frågor” som har tagits upp under perioden av 
eftertanke ska beaktas i det framtida fördraget och att andra frågor som redan behandlats i 
konstitutionsfördraget ska klargöras, till exempel kampen mot klimatförändringen, europeisk 
solidaritet på energiområdet, en konsekvent migrationspolitik, den europeiska sociala modellen 
mot bakgrund av demografiska förändringar och globalisering, kampen mot terrorism, dialogen 
mellan civilisationer, effektiva gemensamma mekanismer för samordning av ekonomiska 
åtgärder inom euroområdet samtidigt som Europeiska centralbankens roll i den monetära 
politiken säkerställs i enlighet med fördragen och unionens kriterier och förfaranden för 
utvidgning. 
 
Europaparlamentet erinrar dessutom om att parlamentet ”i egenskap av EU:s enda direkt 
folkvalda institution” måste delta i regeringskonferensen på alla nivåer, ”och i större 
utsträckning än vid regeringskonferensen 2003–2004”. 
 
Detta budskap förstärktes genom den gemensamma uppmaningen från Europaparlamentet och 
de 27 EU-medlemsstaternas nationella parlament som sammanträdde i Bryssel den 12 juni 2007. 
Tillsammans krävde de att Europeiska rådet vid förhandlingarna den 21–22 juni om det framtida 
EU-fördraget skulle bibehålla huvuddelarna av innehållet i konstitutionsfördraget. Vid denna 
tredje gemensamma parlamentariska konferens på temat ”Europas framtid: tillsammans, men 
hur?” betonade de nationella ledamöterna från medlemsstaterna också respekten för 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och argumenterade för att de nationella 
parlamenten skulle få en viktigare roll som övervakare av gemenskapens lagstiftningsförfarande 
– dock utan att kräva mer än vad som redan står skrivet i utkastet till konstitutionsfördrag. 
 
1.1 Europeiska rådets beslut 
 
Förhandlingarna under Europeiska rådets möte den 21–22 juni 2007 blev långdragna och 
komplicerade innan man till slut lyckades komma fram till en överenskommelse om att en 
regeringskonferens skulle sammankallas och att uppgiften för denna regeringskonferens skulle 
vara att färdigställa och anta det nya EU-fördraget. Förhandlingarna med Polen i frågan om 
dubbel majoritet blev ovanligt intensiva. Alla deltagare tvingades göra eftergifter, men det tyska 

                                                 
1 Medlem i gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater. 
2 Medlem i Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. 
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ordförandeskapet (lett av Angela Merkel) lyckades lösa upp de låsta positionerna och öppna 
vägen för ett nytt fördrag som gör EU mer effektivt. 
 
Europeiska rådet enades om att efter två års osäkerhet över unionens arbete med 
fördragsreformen var tiden inne att få frågan löst och se till att unionen skulle kunna gå vidare. 
Perioden av eftertanke hade under tiden inneburit att en bred offentlig debatt kunnat genomföras 
och bidragit till att bereda marken för en lösning. 
 
Europeiska rådet uppmanade därför det nya portugisiska ordförandeskapet att så snart som de 
rättsliga kraven uppfyllts sammankalla en regeringskonferens i slutet av juli 2007. 
 
1.2  Sammankallande och genomförande av regeringskonferensen 
 
Regeringskonferensens arbete ska bedrivas i enlighet med det mandat som Europeiska rådet har 
fastställt. Konferensen, som inleddes den 23 juli 2007, kommer troligtvis att anta EU:s 
reformfördrag i samband med det informella rådsmötet den 18–19 oktober 2007 i Lissabon eller 
under alla omständigheter före 2007 års utgång, så att det därav följande fördraget kan 
ratificeras före valet till Europaparlamentet i juni 2009. 
 
Regeringskonferensen ska genomföras under övergripande ansvar av stats- och 
regeringscheferna, som bistås av medlemmarna av rådet (allmänna frågor och yttre 
förbindelser). Kommissionens företrädare kommer att delta i konferensen. Europaparlamentet 
ska med tre företrädare (Elmar Brok1, Enrique Baron Crespo2 och Andrew Duff3) vara nära 
knutet till och medverka i konferensens arbete. Europaparlamentets talman, 
Hans-Gert Pöttering, ska ha rätt att närvara vid regeringskonferensens möten på samma nivå 
som stats- och regeringscheferna. Rådets generalsekretariat ska ge konferensen sekretariatsstöd. 
 
De juridiska experterna (två per delegation) har ansvaret för att utarbeta förslaget till text. Dessa 
experter ska sedan sammanträda regelbundet från och med den sista veckan i augusti för att gå 
igenom texten mer i detalj innan en diskussion äger rum vid det informella s.k. Gymnichmötet 
den 7–8 september 2007 i Viana do Castelo i Portugal, då ministrarna kommer att behandla de 
mest kontroversiella punkterna.  
 
Även om merparten av regeringskonferensens arbete kommer att genomföras av en grupp 
jurister, vill det portugisiska ordförandeskapet att denna regeringskonferens ska vara öppen, 
eftersom det handlar om en process som inte bara berör medlemsstaterna och institutionerna 
utan också medborgarna. Alla handlingar från regeringskonferensen kommer därför att 
offentliggöras på det portugisiska ordförandeskapets webbplats: www.eu2007.pt. 
 
1.3  Regeringskonferensens mandat 
 
Europeiska rådet enades vid sitt möte i juni 2007 om ett exakt mandat för regeringskonferensen. 
Mandatet var resultatet av en omsorgsfullt utformad kompromiss som innebar att 
regeringskonferensen skulle ha en snarare teknisk än politisk karaktär och att inga ytterligare 
krav skulle kunna ställas. Tillsammans med många positiva inslag, innebar kompromissen att en 
del ändringar från 2004 års regeringskonferens mönstrades ut och att vissa medlemsstater 

                                                 
1 Se ovan. 
2 Se ovan. 
3 Medlem i Alliansen liberaler och demokrater för Europa. 
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beviljades ett antal undantag. Borttagandet av vissa delar, bl.a. av symbolisk natur (EU:s flagga, 
hymn och motto), liksom formuleringar som minskar fördragstextens begriplighet, var 
nödvändiga delar av en paketöverenskommelse som alla medlemsstater kunde samtycka till.  
 
För Angela Merkel innebar toppmötet en stor framgång, inte bara för att stats- och 
regeringscheferna kom fram till en överenskommelse om det framtida fördraget som innebär att 
”innehållet i den europeiska konstitutionen bibehålls” utan också för att de – om än med 
svårighet – lyckades undvika en brytning som enligt Merkel skulle ha lett till en 
”förtroendeförlust” och till djup splittring inom EU. 
 
Det portugisiska ordförandeskapet förklarade genom sin utrikesminister och nuvarande 
ordförande för EU:s råd, Louis Adamo, att regeringskonferensen skulle genomföras ”med strikt 
iakttagande av det mandat som fastställts” som utgör ”grunden och den exklusiva ramen för 
regeringskonferensens arbete”. 
 
Det enhälligt antagna mandatet för regeringskonferensen är i själva verket mycket mer än ett 
mandat. I det anges nämligen exakt och utförligt innehållet i det nya fördraget. Redan genom att 
uppmärksamt läsa igenom ordförandeskapets slutsatser är det alltså möjligt att få veta innehållet 
i reformfördraget. Nedan följer en redogörelse för överenskommelsens viktigaste delar (som 
alla, med undantag för bestämmelsen om dubbel majoritet, kommer att tillämpas så snart 
fördraget träder i kraft, dvs. 2009). 
 
Allmänna kommentarer. Genom det framtida fördraget ändras de två befintliga fördragen, dvs. 
det nuvarande fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), som kommer att behålla sitt 
namn, och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som kommer att benämnas 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (ordet ”gemenskap” kommer att genomgående 
ersättas med ordet ”union”). Dessa båda fördrag kommer inte att ha konstitutionell karaktär. 
Den terminologi som används speglar denna förändring – ordet ”konstitution” kommer inte att 
användas, ”unionens utrikesminister” kommer att kallas ”unionens höge representant för 
utrikes- och säkerhetspolitik” och beteckningarna ”lag” och ”ramlag” kommer att slopas, medan 
de nuvarande beteckningarna ”förordning”, ”direktiv” och ”beslut” kommer att behållas.  

Det kommer inte heller att finnas någon artikel som nämner EU:s symboler, såsom flaggan, 
hymnen eller mottot.  

Beträffande EU-lagstiftningens företräde kommer regeringskonferensen att anta en förklaring 
som erinrar om nuvarande rättspraxis i Europeiska unionens domstol. Även om artikeln om 
unionsrättens företräde inte kommer att föras in i det nya fördraget kommer 
regeringskonferensen att anta följande förklaring (nr 27) som tillsammans med yttrandet från 
rådets juridiska avdelning kommer att fogas till slutakten:  

”Konferensen erinrar om att fördragen och den rätt som antas av unionen på grundval av 
fördragen i enlighet med EG-domstolens fasta rättspraxis har företräde framför 
medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställs i nämnda rättspraxis.  
 
Yttrande från rådets juridiska avdelning  
av den 22 juni 2007 

Det följer av rättspraxis vid domstolen att EG-lagstiftningens företräde är en grundläggande 
princip inom gemenskapsrätten. Enligt domstolen är denna princip en konstitutiv del av 
Europeiska gemenskapens särdrag. Vid tidpunkten för den första domen enligt denna 
rättspraxis (Costa/Enel1, den 15 juli 1964, fall 6/64) nämndes inte företräde i fördraget. Så är 
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fallet än idag. Att principen om företräde inte kommer att införas i det framtida fördraget 
ändrar inte på något vis den gällande principen och gällande rättspraxis från domstolen.” 
 
Stadgan om de grundläggande rättigheterna. Även om den fullständiga texten till stadgan 
inte kommer att finnas upptagen i fördraget kommer stadgan att vara bindande överallt i EU 
utom i Förenade kungariket och Polen. En ensidig förklaring (nr 51) från Polen kommer att 
fogas till stadgan: 

”Stadgan påverkar inte på något sätt medlemsstaternas rätt att lagstifta på området för allmän 
moral, familjerätt samt skyddet för människans värdighet och respekt för människans fysiska 
och moraliska integritet.” 

På begäran av dessa två länders delegationer preciseras följande i protokoll nr 7: 

  Stadgan utvidgar inte domstolens, eller någon av Polens eller Förenade kungarikets 
domstolars, möjlighet att fastslå att Polens eller Förenade kungarikets lagar och andra 
författningar, praxis eller åtgärder inte överensstämmer med de grundläggande 
rättigheter, friheter och principer som den bekräftar. 

  Det finns ingenting i stadgan som skapar rättigheter tillämpliga på Polen eller 
Förenade kungariket som kan prövas i domstol utom i den mån Polen eller 
Förenade kungariket har föreskrivit sådana rättigheter i sin nationella lagstiftning.  

 I den utsträckning som det i en bestämmelse i stadgan hänvisas till nationell lagstiftning 
och praxis, skall den endast vara tillämplig i Polen eller Förenade kungariket i den 
utsträckning som de rättigheter eller principer som den innehåller erkänns i Polens eller 
Förenade kungarikets lagstiftning eller praxis. 

 
De juridiska experter som utarbetar den slutliga versionen av utkastet lyckades till sist enas. Den 
fullständiga texten till stadgan kommer därför att offentliggöras i 
Europeiska unionens offentliga tidning med en hänvisning i fördraget till denna tidning. Stadgan 
kommer också att proklameras högtidligen av ordförandena för de tre institutionerna (rådet, 
kommissionen och parlamentet) innan fördraget undertecknas. Det brittiska och polska 
undantaget beträffande tillämpningen av stadgan på deras territorier kommer att skrivas in i 
protokoll. 
 
Institutionella bestämmelser. De institutionella ändringar som man enades om vid 2004 års 
regeringskonferens kommer delvis att införlivas med EU-fördraget och delvis med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.  
 
Den nya avdelning III i EU-fördraget kommer att ge en översikt över det institutionella systemet 
och slå fast följande institutionella ändringar av det nuvarande systemet: artiklarna om unionens 
institutioner, Europaparlamentet (ny sammansättning), Europeiska rådet (som blir en institution 
med nya omröstningsregler och som får en ordförande), rådet (införande av ett 
omröstningssystem med dubbel majoritet och ändringar av systemet med ett halvårsvis 
roterande ordförandeskap i rådet, med möjlighet att ändra detta), Europeiska kommissionen (ny 
sammansättning och förstärkt roll för ordföranden), unionens utrikesminister (inrättande av en 
ny befattning, vars titel ändras till unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik) 
och Europeiska unionens domstol. 
 
Utvidgning av medbeslutandeförfarandet. Genom den utvidgade tillämpningen av 
medbeslutandeförfarandet (antalet områden utökas från 37 till 86) kommer Europaparlamentet 
att jämställas med rådet i det mesta av EU:s lagstiftning. Medbeslutandeförfarandet kommer att 
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tillämpas på vissa centrala områden, bland annat frihet, säkerhet och rättvisa. Parlamentet 
kommer också att få nya viktiga befogenheter över budgeten och internationella avtal. 
 
Utvidgning av omröstning med kvalificerad majoritet. Omröstning med kvalificerad 
majoritet kommer att tillämpas inom ytterligare 51 områden, bland annat rättsligt samarbete och 
polissamarbete samt utbildning och ekonomisk politik. Beslut med enhällighet kommer att 
krävas i frågor som rör utrikespolitik, social säkerhet, beskattning och kultur. 
Förenade kungariket har erhållit ett undantag när det gäller rättsligt samarbete och 
polissamarbete.  
 
Dubbel majoritet. Den lösning som slutligen godtogs innebär en övergång i flera etapper innan 
systemet med dubbel majoritet (55 procent av medlemsstaterna som företräder minst 65 procent 
av EU:s befolkning) införs 2017: 

  Bestämmelserna i Nicefördraget (röstviktning) behålls fram till den 31 oktober 2014.  

  Förutsatt att ingen medlemsstat begär att bestämmelserna i Nicefördraget ska fortsätta 
att tillämpas kommer systemet med dubbel majoritet att prövas under en 
övergångsperiod från den 1 november 2014 till den 31 mars 2017 och därefter 
utvärderas.  

Fram till den 31 mars 2017 kan dessutom en medlemsstat hänvisa till den s.k. 
Ioannina-kompromissen. Denna kompromiss, som antogs 1994, innebär att ordförandeskapet 
kan begära att en text behandlas på nytt om ett visst antal medlemsstater har uppnått nästintill 
men inte tillräckligt många röster för att kunna blockera ett beslut, förkastar texten. Från och 
med den 1 april 2017 kommer det att bli enklare att tillämpa omröstning med dubbel majoritet 
med möjlighet att åberopa Ioannina-kompromiss än under övergångsperioden. 
 
Permanent ordförandeskap. En ordförande för Europeiska rådet kommer att utses med ett 
mandat på två och ett halvt år som kan förlängas en gång. Denna nya institution innebär att 
systemet med ett roterande ordförandeskap upphör. Funktionen som ordförande går inte att 
kombinera med någon annan nationell ansvarspost.  
 
EU:s höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken. På flera länders begäran 
(Förenade kungariket, Nederländerna, Republiken Tjeckien) har titeln ”Europaminister” slopats. 
Den framtida ”höge representanten” kommer att ha samma uppgifter som den nuvarande höge 
representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den ledamot i 
Europeiska kommissionen som ansvarat för yttre förbindelser. Han eller hon kommer att vara 
kommissionens vice ordförande och ordförande i rådet (allmänna frågor). 
 
Fördjupat samarbete, yttre åtgärder, GUSP. Bestämmelserna om ”fördjupat samarbete” har 
förbättrats. Det kommer att krävas nio medlemsstater för att inleda ett fördjupat samarbete även 
när det totala antalet medlemsstater överstiger 27. För nya deltagare kommer 
gemenskapsförfaranden att tillämpas, utom när det gäller fördjupat samarbete på 
försvarsområdet. 
 
Regeringskonferensen kommer dessutom att anta följande förklaring (nr 30): ”Konferensen 
framhåller att de bestämmelser i fördraget om Europeiska unionen som avser den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken och inrättandet av befattningen som unionens höge representant 
för utrikes- och säkerhetspolitik samt inrättandet av en avdelning för yttre åtgärder inte 
påverkar medlemsstaternas nuvarande ansvar för utformningen och genomförandet av deras 
utrikespolitik och inte heller deras nationella representation i tredjeländer och internationella 
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organisationer. 
 
Konferensen erinrar också om att de bestämmelser som styr den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken inte påverkar den särskilda karaktären hos medlemsstaternas säkerhets- och 
försvarspolitik. Konferensen framhåller att EU och dess medlemsstater även fortsättningsvis 
kommer att vara bundna av Förenta nationernas stadga, särskilt säkerhetsrådets och dess 
medlemmars primära ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.”  
 
Vidare kommer det tydligt att anges att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
(GUSP) omfattas av särskilda regler och förfaranden. Det kommer också att finnas en särskild 
rättslig grund för skydd av personuppgifter på GUSP-området. Det gäller medlemsstaternas 
behandling av sådana uppgifter när dessa utövar verksamhet på GUSP- och ESFP-området samt 
rörligheten för sådana uppgifter. 
 
Rättsligt samarbete. I kapitlet om civilrättsligt samarbete kommer artikeln om sådant 
samarbete att ändras så att de nationella parlamenten ges en roll i övergångsklausulen om 
familjerätt. 
 
I kapitlet om straffrättsligt samarbete och om polissamarbete kommer det i artiklarna om 
ömsesidigt erkännande av domar, minimiregler om fastställande brottsrekvisit och påföljder, den 
europeiska åklagaren samt polissamarbete att införas en ny mekanism som gör det möjligt för 
vissa medlemsstater att gå vidare och anta åtgärder på området medan andra medlemsstater inte 
deltar. 
 
Vidare kommer tillämpningsområdet för protokollet om Förenade kungariket och Irlands 
ställning (1997) att utvidgas till att, i förhållande till Förenade kungariket och på samma villkor, 
omfatta kapitlen om straffrättsligt samarbete och om polissamarbete.  
 
Uppdelningen av befogenheter. Regeringskonferensen kommer att anta en förklaring (nr 28) 
om uppdelningen av befogenheter enligt vilken ”... varje befogenhet som inte har tilldelats 
unionen [skall] tillhöra medlemsstaterna. När fördragen tilldelar unionen en befogenhet som 
skall delas med medlemsstaterna på ett visst område, skall medlemsstaterna utöva sin 
befogenhet i den mån som unionen inte har utövat sin befogenhet eller har beslutat att inte 
längre utöva den. Den sistnämnda situationen uppstår när de berörda EU-institutionerna 
beslutar att upphäva en lagstiftningsakt, särskilt för att säkerställa en ständig respekt för 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.”. 
 
Dessutom kommer ett protokoll (nr 8) att bifogas. I protokollet anges bland annat följande: 
”När unionen har vidtagit åtgärder på ett visst område, skall … dess utövande av sina 
befogenheter på ett visst område endast omfatta de delar som styrs av unionsakten i fråga och 
således inte omfatta hela området.” 
 
De nationella parlamentens kontroll av subsidiariteten. De nationella parlamenten kommer 
att förfoga över en mekanism för tidig varning (som förstärks i jämförelse med 
konstitutionsfördraget) för att kunna förkasta utkast till lagstiftningstexter som de anser vara 
oförenliga med subsidiaritetsprincipen. Den tid som de nationella parlamenten får till förfogande 
för att lämna ett motiverat yttrande om subsidiaritet kommer att förlängas från 
sex till åtta veckor. Kommissionen måste se över alla utkast till lagstiftning som förkastas med 
enkel majoritet av de nationella parlamenten. Den kan då dra tillbaka, behålla eller ändra sitt 
förslag. Om kommissionen väljer att behålla det förkastade förslaget måste den i ett motiverat 
yttrande ange skälen till detta. Det motiverade yttrandet måste, tillsammans med de nationella 
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parlamentens motiverade yttranden, översändas till EU-lagstiftaren för beaktande i 
lagstiftningsförfarandet.  
 
Detta kommer att utlösa ett särskilt förfarande. Före den första behandlingen enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska lagstiftaren (rådet och parlamentet) överväga i vilken mån 
lagstiftningsförslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen och därvid särskilt beakta de 
motiveringar som avgetts och delas av majoriteten av de nationella parlamenten och 
kommissionens motiverade yttrande. Om lagstiftaren med en majoritet på 55 procent av rådets 
medlemmar eller en majoritet av de avgivna rösterna i Europaparlamentet anser att förslaget inte 
är förenligt med subsidiaritetsprincipen ska lagstiftningsförslaget inte behandlas vidare. 
 
Flexibilitetsklausul. I artikeln om denna klausul kommer det att läggas till ett stycke där det 
anges att denna artikel inte kan ligga till grund för att uppnå mål som rör GUSP.  
 
Regeringskonferensen kommer också att anta följande förklaring (nr 37): ”Konferensen 
understryker att, i enlighet med Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis, kan artikel 308, 
som är en integrerad del av ett institutionellt system som grundas på principen om tilldelad 
befogenhet, inte ligga till grund för en utvidgning av tillämpningsområdet för unionens 
befogenhet utöver den allmänna ram som skapas av bestämmelserna i fördragen som helhet, 
särskilt de bestämmelser i vilka unionens uppgifter och verksamhet fastställs. Artikel 308 kan 
under inga omständigheter användas som grund för antagandet av bestämmelser som i sak 
skulle innebära en ändring av fördragen utan att det förfarande som fastställts för detta 
ändamål har följts.” 
 
Allmännyttiga tjänster. I protokoll nr 9 om sådana tjänster  

  erkänns principen om allmän tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt 
de nationella, regionala och lokala myndigheternas avgörande roll och ”stora utrymme 
för fri bedömning” på detta område, 

  preciseras att bestämmelserna i fördragen ”inte på något sätt [påverkar] 
medlemsstaternas behörighet att tillhandahålla, beställa och organisera 
icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse”. Denna precisering utgör ett klargörande 
i en fråga som anses vara av grundläggande vikt för den europeiska samhällsmodellen. 

 
Energisäkerhet. I artikeln om åtgärder i händelse av allvarliga försörjningsproblem i fråga om 
vissa varor, framför allt på energiområdet, kommer en hänvisning till solidaritetsandan mellan 
medlemsstaterna att införas.  
 
Ett nytt led om främjandet av sammankopplade energinät kommer också att läggas till. 
 
Klimatförändring. En ny hänvisning till det särskilda behovet att bekämpa klimatförändringen 
i åtgärder på internationell nivå kommer att införas. 
 
Slutbestämmelser. Europeiska unionen kommer att vara en juridisk person, men 
regeringskonferensen kommer att anta följande förklaring (nr 32): ”Konferensen bekräftar att 
det faktum att Europeiska unionen är en juridisk person inte på något sätt ger unionen rätt att 
lagstifta eller agera utanför de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat den i fördragen.” 
 
Artiklar om frivilligt utträde ur unionen och om ändringsförfarandet kommer att inbegripas.  
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I artikeln om villkor för medlemskap och förfarande för anslutning till unionen kommer 
hänvisningen till principer att ersättas av en hänvisning till unionens värden och ett tillägg om 
ett åtagande att främja dessa värden, en skyldighet att underrätta Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten om en ansökan om anslutning till unionen samt en hänvisning för att 
beakta de villkor för medlemskap som Europeiska rådet enats om. 
 
 
2. Reformfördragets konsekvenser för struktur- och 
sammanhållningspolitiken 
 
Reformfördragets ikraftträdande kommer att innebära den största omvälvningen sedan 
Romfördraget undertecknades. Det nya fördraget innehåller flera nyheter som otvivelaktigt 
kommer att få stor betydelse för Europaparlamentets verksamhet i allmänhet och 
parlamentsutskottens i synnerhet. Vissa av dessa nyheter kommer att få övergripande 
konsekvenser, medan andra kommer att få konsekvenser främst på sektornivå. 
 
Det är uppenbart att Europaparlamentets verksamhet på lagstiftningsområdet kommer att bli mer 
omfattande som en direkt följd av förändringen av vissa lagstiftningsförfaranden. I 
reformfördraget fastställs således att medbeslutande ska vara det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Långt ifrån att vara en ändring av rent terminologisk karaktär avspeglar 
denna formulering den unika utvidgningen av medbeslutandeförfarandet som hädanefter 
kommer att tillämpas på majoriteten av rättsakter. De rättsliga grunder som omfattas av 
medbeslutandeförfarandet kommer på så sätt att bli 86, från att ha varit 37. 
 
Den utvidgade tillämpningen av omröstning med kvalificerad majoritet och 
medbeslutandeförfarandet, införandet av nya särskilda rättsliga grunder inom flera sektorer och 
inrättandet av delegerade akter är faktorer som kommer att leda till ökad verksamhet för de 
parlamentsutskott som ansvarar för frågor som rör struktur- och sammanhållningspolitiken1.  
 
Även om de flesta kommentatorer kopplar det fördjupade samarbetet (möjligheten för 
minst nio medlemsstater att gå vidare och utveckla vissa centrala politikområden) till 
polissamarbete och rättsligt samarbete samt försvarspolitik, är det inte omöjligt att några 
medlemsstater kommer att utnyttja denna möjlighet när det gäller vissa områden inom struktur- 
och sammanhållningspolitiken. 
 
I det nya fördraget finns det dessutom vissa s.k. övergångsklausuler som gör det möjligt att 
utvidga tillämpningsområdet för beslut med kvalificerad majoritet och för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. När det gäller lagstiftningsförfarandet kan man följaktligen i framtiden 
ersätta de särskilda lagstiftningsförfarandena med det ordinarie lagstiftningsförfarandet utan att 
saken behandlas av regeringskonferensen, vilket skulle kräva ratificering av samtliga 
medlemsstater.  
Enligt en allmän övergångsklausul kan Europeiska rådet enhälligt och med Europaparlamentets 
samtycke besluta att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas för alla befintliga 
rättsliga grunder, förutsatt att inget nationellt parlament invänt mot detta inom sex månader. 

                                                 
1 Det handlar framför allt om följande utskott: utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling, utskottet för kultur 
och utbildning, utskottet för regional utveckling, utskottet för fiske och utskottet för transport och turism. Dessa 
utskott kommer att beröras av att fyra nya rättsliga grunder för det sedvanliga lagstiftningsförfarandet införs: en för 
jordbruket, en för regionalpolitiken, en för fisket och en för transporter. 
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Det finns också särskilda övergångsklausuler, som inom socialpolitiken, miljöpolitiken och 
familjerättspolitiken i dag. I dessa fall är det rådet som beslutar med enhällighet efter samråd 
med parlamentet. De nationella parlamenten har inget inflytande på tillämpningen av dessa 
övergångsklausuler. 
 
Övergångsklausulerna är en av de största innovationerna i konstitutionen. De öppnar 
möjligheten att utvidga inte bara beslut med kvalificerad majoritet utan också parlamentets roll 
till områden där det ännu inte är jämställt med rådet. 
 
2.1  Utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling 
 
Europaparlamentets ökade befogenheter berör inte i lika utsträckning utskotten med ansvar för 
struktur- och sammanhållningspolitiken. Som vi kommer att se längre fram är det jordbruk och 
fiske som påverkas mest av införandet av medbeslutandeförfarandet, som hädanefter kallas det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
 
Om reformfördraget träder i kraft kommer alla grundläggande beslut som rör den gemensamma 
jordbrukspolitiken att ske genom medbeslutande tillsammans med Europaparlamentet (fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt1, artikel 37.2a). Det positiva i denna nyhet uppvägs 
emellertid i någon mån av att parlamentet samtidigt förlorar sin tidigare rådgivande roll i 
samband med utarbetandet av europeiska förordningar och beslut i frågor som är centrala för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Det gäller exempelvis fastställande av priser, stöd och 
åtgärder för att kontrollera utbudet (artikel 37.2a):  

”Rådet skall på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd 
och kvantitativa begränsningar …” 
 
Den andra stora förändringen på jordbruksområdet är att denna sektor inte längre kommer att 
vara unionens exklusiva befogenhet. Befogenheten kommer att delas med medlemsstaterna 
(artikel 4.2d), vilket ger bättre garantier för att subsidiaritetsprincipen respekteras i framtiden. 
Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer på så sätt att få en ny och viktigare roll i den 
institutionella strukturen. 
 
När det gäller budgetbestämmelserna införs en grundläggande förändring som länge varit 
efterlängtad, nämligen slopandet av uppdelningen mellan obligatoriska och icke-obligatoriska 
utgifter. Denna formella uppdelning, som härrör från de befintliga fördragen, hade en direkt 
inverkan på den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanföll i praktiken med de två 
nuvarande pelarna (å ena sidan marknadspolitik och å andra sidan 
landsbygdsutvecklingspolitik). Betydelsen av denna förändring kan bedömas först i samband 
med de framtida diskussionerna om de årliga budgetarna. 
 
Däremot kan man med rätta beklaga att målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, som 
fastställdes för mer än ett halvt sekel sedan, har fått en identisk utformning i det nya fördraget 
(artikel 33.1), nämligen att 

                                                 
1 I det framtida reformfördraget kommer de två befintliga fördragen att ändras. Det nuvarande fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) kommer att behålla sitt namn, medan fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen kommer att kallas fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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”a) höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att 
trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och ett optimalt utnyttjande av 
produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften, 

b) på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt genom 
en höjning av den individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket, 

c) stabilisera marknaderna, 

d trygga försörjningen, 

e) tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.”  

 
I denna föråldrade målbeskrivning saknas naturligtvis de flesta delarna i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken, såsom stabil inkomstutveckling – det högst prioriterade målet, 
landsbygdsutvecklingens betydelse, mekanismer och principer som redan gäller för 
marknadspolitiken (generell frikoppling av stödet, miljökrav, anpassningar, finansiell disciplin 
och flexibel förvaltning), erkännande av jordbrukets mångfasetterade karaktär, samhällets nya 
krav på jordbruket (konsumentskydd, miljöskydd, biologisk mångfald och djurhälsa) samt 
vikten av att den gemensamma jordbrukspolitiken är förenlig med internationella avtal (WTO) 
och förmånsavtal (Mercosur, AVS-länderna, Euromed). 
 
Det är uppenbart att det fortfarande krävs en ingående diskussion om detta för att nya mål ska 
kunna fastställas som ligger mer i linje med den unika utveckling som jordbruket har genomgått 
under de senaste 50 åren. En viktig anledning till den bristande viljan att ändra jordbrukskapitlet 
i fördraget har förmodligen varit de skilda uppfattningarna i rådet och de övriga institutionerna 
om hur en ny gemensam jordbrukspolitik ska utformas. Det vi kan hoppas är att denna 
efterlängtade förändring kommer att genomföras i samband med en kommande översyn. 
 
2.2  Utskottet för kultur och utbildning 
 
Kulturpolitiken, som först genom Maastrichtfördraget fick en rättslig grund, ges en ny 
framträdande plats i reformfördraget där det betonas att gemenskapens verksamhet berikas av 
den kulturella dimensionen.  
 
Detta nämns redan i fördragets ingress där det står att unionen ”har inspirerats av Europas 
kulturella, religiösa och humanistiska arv”. 
 
I fördragets artikel 3.3 nämns som ett av målen för unionen att den ska ”respektera rikedomen 
hos sin kulturella och språkliga mångfald”.  
 
Kulturen är ett av de områden där unionen har befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, 
samordna och komplettera medlemsstaternas insatser, utan att för den skull ersätta deras 
befogenheter på området (artikel 6e). Det handlar naturligtvis inte om att utveckla en 
harmoniseringspolitik inom EU som skulle motverka målen om kulturell mångfald, utan om att 
förstärka utvecklingen av det kulturella samarbetet på gemenskapsnivå (artikel 151.2).  
 
”Gemenskapens insatser skall syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid 
behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller  

– att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia,  

– att bevara och beskydda det kulturarv som har europeisk betydelse,  
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– icke-kommersiellt utbyte,  

– konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.”  
 
Detta mål har bland annat kunnat uppnås genom att kulturen beaktas inom unionens övriga 
politik och på så sätt får en mer framträdande plats. 
 
Den största nyheten i fördraget är emellertid att idrotten uttryckligen införs bland de områden 
där unionen kan göra stödjande, samordnande eller kompletterande insatser (artikel 6e). För 
närvarande berörs idrotten av många olika artiklar och kapitel i EG-fördraget, även om ordet 
idrott inte uttryckligen nämns. Det gäller till exempel artiklarna 39–55 (fri rörlighet för 
personer, tjänster och kapital), artiklarna 81–89 (konkurrenspolitik), artiklarna 149–150 
(utbildning och ungdom), artikel 151 (kultur) och artikel 152 (folkhälsa). 
 
Samtidigt som dessa artiklar även i fortsättningen kommer att tillämpas kommer många viktiga 
ändringar att införas genom reformfördraget. Ordet idrott kommer hädanefter att nämnas i 
inledningen till kapitlet. Genom att sorteras in under denna nya rättsliga grund kommer idrotten 
att omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Dessutom har artikel 149 i EG-fördraget 
ändrats på följande sätt: 
 
  I punkt 1 har följande stycke lagts till: 

”Unionen skall bidra till att främja europeisk idrott och skall då beakta idrottens 
specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala 
och pedagogiska funktion.” 

 
  I punkt 2 har orden ”… och stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska 

liv” lagts till i slutet av femte strecksatsen.  
 
 Följande strecksats ska läggas till som sista strecksats:  

”– utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet 
i idrottstävlingar och samarbetet mellan idrottsorganisationerna samt genom att 
skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de 
yngsta utövarna.”  

 
Ordalydelsen i dessa artiklar som rör idrottens sociala och pedagogiska funktion men också 
vissa aspekter av den professionellt utövade idrotten visar att EU önskar omfördela 
befogenheterna på detta område i förhållande till dagens situation. Likaså ger den ändrade 
artikel 149.3 en internationell dimension åt de åtgärder som unionen kan vidta på idrottsområdet 
samtidigt som samarbete med tredjeländer och internationella organisationer uppmuntras. 
 
En annan viktig ändring är att omröstning med kvalificerad majoritet i stället för beslut genom 
enhällighet införs på kulturområdet (artikel 151.5). Genom denna ändring av 
lagstiftningsförfarandet kommer förhandlingarna om ett kulturprogram att förkortas tidsmässigt 
samtidigt som det blir möjligt att införa viktiga prioriteringar i programmet. Om reformfördraget 
ratificeras kommer alltså Europaparlamentet att få betydligt större befogenheter. 
 
Genom fördraget förbättras även den parlamentariska kontrollen av EU:s handelspolitik – en 
kontroll som hittills varit obefintlig. Denna förändring kommer att påverka utskottet för kultur 
och utbildning eftersom handel omfattar utbyte av kulturella och audiovisuella tjänster 
(artikel 188c). 
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Det är slutligen beklagligt att stadgan om de grundläggande rättigheterna inte i sin helhet har 
införlivats med det nya fördraget. Stadgan kommer dock att få en bindande karaktär 
(avdelning I artikel 6.1) i alla medlemsstater utom i Polen och Förenade kungariket. Detta 
kommer att påverka ett antal områden som hör till utskottets kompetensområde, framför allt 
utbildning och yrkesutbildning (artiklarna 14 och 15 i stadgan), kommunikationspolitik 
(artiklarna 11, 41, 42 och 44) och språklig mångfald (artiklarna 21 och 22). 
 
Artiklarna om utbildning, yrkesutbildning och ungdom (artiklarna 149 och 150) har inte ändrats. 
 
2.3  Utskottet för regional utveckling 
 
Genom ändringsfördraget införs flera betydande ändringar som, om det ratificerades, i hög grad 
skulle påverka verksamheten i utskottet för regional utveckling. Europaparlamentet har därför 
länge väntat på ett ändringsfördrag.  
 
Dessa ändringar, som går hand i hand med en tydligare definition av befogenhetsfördelningen 
inom unionen, innebär helt klart stora framsteg, eftersom det hädanefter kommer att bli lättare 
att fastställa den lämpligaste ansvarsnivån. 
 
Den första stora ändringen rör införandet av begreppet ”territoriell sammanhållning” och dess 
erkännande som en målsättning (avdelning I artikel 3.3). Den territoriella sammanhållningen 
nämns även som delad befogenhet inom unionen (avdelning I artikel 4c).  
 
Efter upprepade krav från Europaparlamentet kommer rubriken på den nya avdelningen XVII i 
fördraget om unionens funktionssätt hädanefter att vara ”Ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning”. En ny strecksats läggs till i artikel 158 om sammanhållningspolitiken. I 
denna strecksats ges en mer precis och uttömmande definition av vilka regioner som omfattas av 
denna politik: 
 
”Bland de berörda regionerna skall särskild hänsyn tas till dels landsbygdsområden, dels 
områden som påverkas av strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna 
med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.” 
 
Vidare specificeras i förklaring nr 17 från regeringskonferensen att ”... hänvisningen i 
artikel 158 till öregioner även kan inbegripa hela östater, förutsatt att nödvändiga kriterier 
uppfylls.” 
 
Den andra stora ändringen rör det lagstiftningsförfarande som används vid omröstningen om 
den allmänna förordningen om strukturfonderna. Samtyckesförfarandet ersätts således av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 161), som ger Europaparlamentet de befogenheter som 
det så länge väntat på i och med att det blir jämställt med rådet. 
 
I förordet till stadgan om de grundläggande rättigheterna, som visserligen inte har införlivats i 
fördraget, erkänns särskilt ”medlemsstaternas nationella identitet och organisering av sina 
offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå”. 
 
Dessutom utvidgas tillämpningen av subsidiaritetsprincipen genom ändringsfördraget 
(avdelning I artikel 5.3) till att inte längre enbart avse EU-institutionernas kontakter med 
medlemsstaterna, utan även med de lokala och regionala myndigheterna: 
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”Enligt subsidiaritetsprincipen skall unionen […] vidta en åtgärd endast och i den mån som 
målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, vare sig på central eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av 
den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå”.  
 
I avdelning I artikel 8a.3 bekräftas för övrigt att besluten ska fattas ”så öppet och så nära 
medborgarna som möjligt”. 
 
När det gäller talan vid EG-domstolen vid överträdelse av subsidiaritetsprincipen föreskrivs i 
artikel 8 i protokollet att talan ”också kan väckas av Regionkommittén angående EU-rättsakter 
för vilka Regionkommittén enligt konstitutionen skall höras”. Denna nya befogenhet torde 
främja ett närmare framtida samarbete mellan Europaparlamentet och Regionkommittén. 
 
Nya bestämmelser har även införts för regionala statliga stöd. I artikel 87.2c i EG-fördraget 
föreskrivs ett undantag för statligt stöd till tyska regioner som drabbats av Tysklands delning. 
Genom fördraget om unionens funktionssätt ändras denna bestämmelse och en möjlighet att 
upphäva den införs: 

”Fem år efter ikraftträdandet av fördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen får rådet på förslag av kommissionen 
anta ett beslut om upphävande av denna artikel.” 

 
Efter flera rekommendationer från Europaparlamentet har specifika bestämmelser för de yttre 
randområdena skärpts i nuvarande artikel 87.3a genom att en fras läggs till (nedan i fet stil):  

” 3.  Som förenligt med den gemensamma marknaden kan anses 

a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är 
onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning, samt regionstöd som 
avses i artikel III-4241, med beaktande av deras strukturella, ekonomiska och sociala 
situation. ” 

Vad gäller den ekonomiska och sociala sammanhållningen uppmärksammas särskilt statliga stöd 
till ”landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar, de nordligaste 
regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner” 
(artikel 158).  
 
Vidare erkänns i protokoll nr°9 principen om allmän tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse samt deras grundläggande betydelse och det ”stora handlingsutrymmet” för de 
nationella, regionala och lokala myndigheterna på detta område. 
 
Att konstitutionsfördraget eventuellt inte kommer att ratificeras kommer troligen att få vissa 
negativa konsekvenser för beslutsprocessen för regional- och sammanhållningspolitiken. 
 
Europaparlamentet kommer i första hand att förlora tillgången till det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Parlamentet har redan betonat att samtyckesförfarandet vid antagandet 
av den allmänna förordningen inte tillåter parlamentet att i tillräcklig utsträckning delta i 
besluten om struktur- och sammanhållningsfonderna, eftersom ändringsförslag inte får läggas 
fram till kommissionens förslag eller rådets gemensamma ståndpunkt i motsats till vad som är 
fallet när det gäller medbeslutandeförfarandet.  
                                                 
1 Guadeloupe, franska Guyana, Martinique, Azorerna, Réunion, Madeira och Kanarieöarna. 
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Den aktuella avsaknaden i fördragen av en tydlig rättslig grund för territoriell sammanhållning 
är beklaglig. Sammanhållningspolitikens territoriella dimension, som ett oumbärligt och 
oskiljaktigt komplement till målet för den ekonomiska och sociala sammanhållningen, skulle 
kunna åsidosättas av medlemsstaterna i deras åtgärdsprogram, i brist på en bindande rättslig 
grund.  
 
2.4  Fiskeriutskottet 
 
Liksom redan konstaterats ovan kommer Europaparlamentets ökade befogenheter inte att 
påverka alla utskott med ansvar för struktur- och sammanhållningspolitiken på samma sätt. 
Fiskeområdet är tillsammans med jordbruket ett av de områden som kommer att omfattas av de 
mest omfattande förfarandemässiga ändringarna i och med införandet av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 

Fisket (med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser, vilket förblir en exklusiv 
EU-befogenhet) behandlas i artikel 4.2d, där unionens och medlemsstaternas delade 
befogenheter preciseras. 
 
Enligt de befintliga fördragen är fisket den enda europeiska gemenskapspolitik där 
beslutsprocessen är helt underställd samrådsförfarandet. I den ändrade artikel 37.2c i det nya 
fördraget föreskrivs således att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska utvidgas till att omfatta 
den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). 
 
Om det nya fördraget träder i kraft skulle det slutligen ge Europaparlamentet verkliga 
befogenheter i beslutsprocessen för de stora vägledande riktlinjerna för sektorn. 
 
Den stora formella nyheten rör införandet av ”Fiske” i rubriken till avdelning II i fördraget om 
unionens funktionssätt, även om ”Jordbruk” fortfarande nämns parallellt med ”Fiske” i rubriken. 
Däremot innehåller denna avdelning fortfarande inte några särskilda bestämmelser om den 
gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitiken.  
 
Den gemensamma fiskeripolitiken har utan tvekan utvecklats avsevärt under de tjugo senaste 
åren, och är i dag en fullvärdig sektoriell gemenskapspolitik med egna mål. I det nya fördraget 
definieras dock inga specifika målsättningar eller medel för att nå dessa mål. Vissa av målen i 
artikel 33.1 i det nya fördraget och medlen för att nå dessa mål i artikel 33.2 rör följaktligen 
endast den gemensamma jordbrukspolitiken, även om dessa artiklar är avsedda att gälla både 
jordbruk och fiske (se punkt 3.1 nedan). 
 
Verksamheten inom dessa två sektorer är av mycket olika karaktär, vilket gör situationen 
mycket komplex. I ändringsfördraget nämns tyvärr inte den långsiktiga exploateringen av 
levande akvatiska resurser och vattenbruksprodukter ur aspekten hållbar utveckling, samtidigt 
som en jämvikt garanteras mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna. 
Förväntningarna inom sektorn angående denna fråga var höga och har tyvärr inte infriats. 
 
Likaså är det beklagligt att det nya fördraget inte i samband med strukturfonderna särskilt 
nämner det finansiella instrumentet för utveckling av fisket. 
 
Däremot gläder sig parlamentet över att subsidiaritetsprincipen erkänns i ändringsfördraget och 
konstaterar att det förestående inrättandet av regionala rådgivande råd på fiskeområdet kan 
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betraktas som förenligt med denna viktiga konstitutionella princip och som ett stort steg framåt 
mot en tillbakagång för fiskeriförvaltningen till en mer lokal beslutsprocess (avdelning I 
artikel 5.3). 

”Enligt subsidiaritetsprincipen skall unionen […] vidta en åtgärd endast om och i den mån som 
målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, varken på central nivå eller på regional och lokal nivå…” 

Europaparlamentet har enträget insisterat på att dess godkännande (samtycke) ska krävas vid 
antagandet av internationella fiskeavtal. Den nya artikel 188n, som ersätter artikel 300 
(EG-fördraget), svarar mot detta behov och kan på sikt leda till en förstärkt roll för 
Europaparlamentet vid ingåendet av internationella fiskeavtal. 
 
2.5  Utskottet för transport och turism 
 
Transportpolitiken fördes upp på gemenskapsnivå för länge sedan, och i den bemärkelsen är de 
ändringar som införs genom ändringsfördraget av mindre betydelse. 
 
Transportpolitiken behandlas i artikel 4.2 i fördraget om unionens funktionssätt, där unionens 
och medlemsstaternas delade befogenheter preciseras, framför allt i punkterna g (transporter) 
och h (transeuropeiska nät). 
 
I artikel 78 i EG-fördraget, som rör Tysklands problem på grund av landets delning, införs en 
mindre ändring: 

”Fem år efter ikraftträdandet av fördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen får rådet på förslag av kommissionen 
anta ett beslut om upphävande av denna artikel.” 
 
Den nya punkten 2 i artikel 80 (fördraget om unionens funktionssätt) gör 
medbeslutandeförfarandet officiellt, vilket de facto redan används för sjöfart och luftfart: 

”Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
fastställa lämpliga bestämmelser för sjöfart och luftfart. De skall besluta efter att ha hört 
Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén.” 
 
Däremot kommer turismen att behandlas i flera omfattande nya bestämmelser. 

Turismen behandlas i artikel 6.2 i det nya fördraget, där det preciseras att unionen ska ha 
befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas 
åtgärder.  

Ändringsfördraget kommer för övrigt att utgöra en tydlig rättslig grund som kommer att göra det 
möjligt för Europaparlamentet att införa stödjande åtgärder för att stärka turismen. Den nya 
avdelningen XXI kommer framdeles att särskilt behandla turism. I dess artikel 176b föreskrivs 
att 

”Unionen skall komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att 
främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor. För detta ändamål skall 
unionens insatser syfta till att: 

a)  stimulera skapandet av en miljö som är gynnsam för företagsutvecklingen inom denna 
sektor, 
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b)  främja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt genom utbyte av goda rutiner”. 
 
Förslagets stora nyhet rör dock lagstiftningsförfarandet. Om det nya fördraget ratificeras 
kommer unionen att uttryckligen kunna lagstifta om turism för att inrätta ”särskilda åtgärder 
för att komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga målen i denna 
artikel” men utan att detta omfattar ”någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar” (artikel 176b.2). 
 
 
3. De olika EU-institutionernas roll 
 
Enligt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen har Europaparlamentet och kommissionen 
rätt att utfärda ett yttrande då rådets ordförande sammankallar en regeringskonferens, i syfte att 
nå en enhällig överenskommelse om vilka ändringar av fördragen som ska göras. Även 
Europeiska centralbanken ska höras när det är fråga om institutionella ändringar på det monetära 
området. 
 
Följaktligen gav ministerrådet den 16 juli 2007, utan debatt, formellt klartecken för inledandet 
av en regeringskonferens (den 23 juli 2007) med ansvar att slutföra det nya fördraget om 
Europeiska unionen på grundval av ett förhandlingsmandat som fastställdes av Europeiska rådet 
i juni 2007.  
 
3.1 Europaparlamentet  
 
Europaparlamentets yttrande är det (demokratiskt) viktigaste, eftersom dess debatter har varit 
offentliga och alla slags åsikter har framförts. 
 
Europaparlamentet har formellt ingripit två gånger under processen: först för att yttra sig om 
sammankallandet av en regeringskonferens, och därefter för att yttra sig om den text som 
regeringskonferensen utarbetat. Dess slutliga yttrande är inte bindande, men kan påverka vissa 
nationella parlamentsledamöters uppfattning. 
 
Samtycket (Jo Leinens betänkande1) till inledandet av regeringskonferensen antogs av 
Europaparlamentet den 11 juli 20072 med stor majoritet. Även om Europaparlamentet 
välkomnar det faktum att mandatet ”till stor del tryggar innehållet i konstitutionsfördraget, 
särskilt unionens ställning som en enda juridisk person och avskaffandet av pelarstrukturen, 
utvidgningen av omröstning med kvalificerad majoritet i rådet och medbeslutande av 
parlamentet och rådet, inslagen av deltagandedemokrati, den rättsligt bindande karaktären hos 
stadgan om de grundläggande rättigheterna, förbättringen av samstämmigheten i unionens yttre 
åtgärder och det välavvägda institutionella paketet”, framför det också vissa förbehåll.  
 
Ledamöterna beklagar följaktligen att mandatet ”medför att vissa viktiga delar som man enades 
om redan vid regeringskonferensen 2004 går förlorade, till exempel konceptet med ett 
konstitutionellt fördrag, unionens symboler, en begriplig benämning på unionens rättsakter, ett 
tydligt klargörande av att unionens lagstiftning har företräde och definitionen av unionen som 
en union av medborgare och stater. Det är också beklagligt att mandatet medför att införandet 
                                                 
1 Ledamot av Europeiska socialistpartiet. 
2 Dokument A6-0279/2007. 
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av vissa andra element blir mycket försenat”. Ledamöterna oroas också över att mandatet gör 
det möjligt att i högre grad låta vissa medlemsstater välja att inte delta i genomförandet av vissa 
centrala bestämmelser i de planerade fördragen, vilket skulle kunna leda till att 
sammanhållningen i unionen försämras. 
 
Merparten av ledamöterna anser att kompromissen är det pris man får betala för att göra 
framsteg, men många kritiska åsikter har framfördes i debatten om utvecklingen och resultatet 
av Europeiska rådets möte i juni 2007, som enligt många förebådar ett oläsligt fördrag. 
 
Parlamentets talman Hans-Gert Pöttering anser tvärtom att "denna kompromiss kommer att göra 
det möjligt att genomföra de reformer som krävs för att göra Europeiska unionen mer 
demokratisk och effektiv. Det nya fördraget kommer att avsevärt stärka Europaparlamentets 
befogenheter och kommer alltså att stärka demokratin i unionen. De grundläggande 
rättigheterna, som Europaparlamentet alltid har försvarat och som utgjorde ett centralt inslag i 
konstitutionsfördraget, kommer att vara juridiskt bindande. De principer som 
Europaparlamentet alltid har försvarat kommer att förverkligas tack vare denna reform av 
fördragen”. 
 
I betänkandet anges i övrigt att Europaparlamentet vill spela en ”aktiv roll” såväl under som 
efter förhandlingarna. Så snart som Europaparlamentet har informerats av sina tre företrädare 
(Elmar Brok, Enrique Baron Crespo och Andrew Duff) kommer det om nödvändigt att lägga 
fram förslag om konkreta ämnen inom ramen för mandatet. Efter valet 2009 kommer 
parlamentet att lägga fram nya förslag om en konstitutionell överenskommelse avsedd att 
förbättra EU:s funktionssätt.  
 
Likaså betonar parlamentet i yttrandet sin avsikt att garantera full insyn i verksamheten genom 
att offentliggöra alla regeringskonferensens arbetsdokument. Vidare kommer parlamentet att 
föra en öppen dialog med de nationella parlamentsledamöterna och med det civila samhället 
under hela regeringskonferensen och under den därpå följande ratificeringsprocessen. 
 
Slutligen uppmanar Europaparlamentet sitt behöriga utskott att undersöka möjligheten att ändra 
arbetsordningen så att EU:s flagga och den hymn som anges i konstitutionen för Europa ges 
officiellt erkännande i parlamentets verksamhet och lokaler. 
 
3.2 Europeiska kommissionen 
 
I Europeiska kommissionens yttrande av den 10 juli 20071 redogörs för hur det nya fördraget 
kommer att förbättra unionens centrala inslag och funktionssätt. Kommissionen stöder det nya 
fördraget under förutsättning att regeringskonferensens mandat, vilket godkänts av 
Europeiska rådet, respekteras som sådant. Detta villkor förklarar varför sammankallandet av en 
regeringskonferens i detta fall inte innebär en tillbakagång varken för demokratin eller 
öppenheten jämfört med konventet: mandatet omfattar faktiskt de viktigaste resultaten från 
konventet. 
 
Enligt kommissionen är den viktigaste utmaningen för EU att kunna utforma en politik som 
motsvarar medborgarnas förväntningar och önskemål: ett EU där länderna är redo att samarbeta 
med varandra för att förverkliga en gemensam framtid. För att ta vara på EU:s potential måste 
unionen moderniseras och reformeras.  

                                                 
1 Dokument KOM(2007)0412. 
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Kommissionen anser att regeringskonferensens mandat förenar politisk realism med politiska 
ambitioner och kommer att ge EU en sund institutionell och politisk grund för att kunna motsvara 
medborgarnas förväntningar. Mandatet är den rätta grunden för en snabb och effektiv 
regeringskonferens som har förmågan att enas om ett fördrag som tidigt kan sändas ut för 
ratificering.  
 
I kommissionens yttrande betonas de förbättringar som ett ändringsfördrag skulle kunna ge EU 
och dess medborgare inom ramen för mandatet: 

   Ett mer demokratiskt och öppet EU: Europaparlamentets och de nationella 
parlamentens roll kommer att stärkas. Rådet kommer att bli mer öppet, en miljon 
medborgare kommer att kunna uppmana kommissionen att ta fram ett nytt förslag i deras 
intresse och det kommer att bli enklare att ta reda på vem som gör vad på europeisk och 
nationell nivå. 

   Ett effektivare EU med institutioner och arbetsmetoder som är såväl effektiva som 
förenklade. I kommissionens yttrande beskrivs hur ändringsfördraget kommer att 
påskynda beslutsprocessen i fungerande moderna institutioner i ett EU med 
27 medlemsstater. Förmågan att agera kommer att stärkas på högprioriterade 
EU-områden. Omröstningsreglerna kommer att förenklas och göras mer rättvisa och 
institutionerna kommer att effektiviseras. 

   Ett rättigheternas och värderingarnas, solidaritetens och säkerhetens EU, som 
tydligt betonar unionens värderingar och mål: stadgan om de grundläggande rättigheterna 
som sammanför civila, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som måste 
respekteras i unionens verksamhet, ökad solidaritet och säkerhet på områden som 
energipolitik, nya bestämmelser om klimatförändringar, civilskydd, humanitärt bistånd 
och folkhälsa och stärkta befogenheter för unionen i fråga om frihet, säkerhet och 
rättvisa. 

   EU som aktör på den globala arenan: EU:s externa politikverktyg kommer att föras 
samman, såväl vad gäller den strategiska utvecklingen som genomförandet av politiken. 
Ändringsfördraget kommer att ge EU en tydlig röst i relationerna med dess 
internationella partner, det kommer att skapa större enhetlighet mellan olika sidor av 
EU:s externa politik tack vare en ny institutionell struktur, och det kommer att göra att 
EU:s ekonomiska, politiska och diplomatiska styrka kan utnyttjas till att främja EU:s 
intressen och värderingar globalt.  

I kommissionens yttrande dras slutsatsen att ett ändringsfördrag kommer att tillåta unionen att 
skapa förändringar, öka medborgarnas säkerhet och välstånd och ge dem verktyg för att hantera 
globaliseringen. Kommissionen uppmanar alla regeringskonferensens deltagare att skapa 
gynnsamma förutsättningar för antagandet och ratificeringen av ändringsfördraget före EU-valen i 
juni 2009.  

 
3.3 Europeiska centralbanken 
 
Ett yttrande från Europeiska centralbankens (ECB) yttrande är obligatoriskt när 
regeringskonferensen gör ändringar på det monetära området, som i detta fall. ECB:s yttrande, 
som antogs den 5 juli 20071, inriktar sig som sig bör på denna typ av ändringar och ger sitt 

                                                 
1 Dokument CON/2007/20. 
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samtycke under förutsättning att samtliga ändringar i konstitutionsfördraget och endast dessa 
ändringar införs i det framtida fördraget, för att undvika nya förslag eller oförutsedda händelser.  
 
I de officiella texterna är nyheterna på det monetära området uppsplittrade. I ECB:s enhetliga 
framställning framstår dessa nyheter som mycket betydande: 

  En ekonomisk och monetär union ska upprättas, vars valuta är euron och vars 
prisstabilitet kommer att ingå i EU:s mål. 

  ECB definieras helt och hållet som en institution och dess finansiella oberoende 
bekräftas. 

  EU:s exklusiva behörighet i fråga om penningpolitiken i euroområdets länder bekräftas. 

  Möjligheten till en framtida enad extern representation för euroområdet i de 
internationella finansinstitutioner anges. 

  Styrningen av euroområdet stärks genom att kommissionen får ökade 
tillsynsbefogenheter vid alltför stora budgetunderskott och genom en oberoende 
beslutsprocess för Eurogruppen (Eurogroup). 

Eurogruppen borde följaktligen erkännas, i enlighet med konstitutionsfördragets förslag. I det 
mandat som fastställts av stats- och regeringscheferna föreskrivs faktiskt att protokollet om 
Eurogruppen (nr 3), som sammanställdes vid regeringskonferensen år 2004 och där 
bestämmelserna för mötena mellan finansministrarna från medlemsländerna i euroområdet 
fastställs, ska fogas till de aktuella fördragen. Eurogruppen bör förbli en informell och 
icke-beslutsfattande instans, men förfarandena med särskilda röster i Ekofin-rådet torde 
innebära att de medlemsstater som har euron som valuta själva måste rösta om vissa frågor. Det 
kommer att vara fallet med bestämmelser om budgetpolitiken och den ekonomiska politiken 
som påverkar dem och bestämmelser om en enad representation inom internationella 
institutioner och forum. 
 
 
4. Yttranden från de övriga EU-institutionerna 
 
Ytterligare två EU-institutioner, vars yttranden inte är juridiskt bindande, har velat yttra sig för 
att framföra sina prioriteringar angående det nya fördraget. 
 
4.1 Regionkommittén 
 
I sitt yttrande av den 6 juni 20071, begär Regionkommittén att kärnan i konstitutionsfördraget 
ska bevaras och att stats- och regeringscheferna ska åta sig att snabbt slutföra reformen av 
fördragen utan att för den skull äventyra det som redan uppnåtts av och för de lokala och 
regionala myndigheterna, bland annat med avseende på respekten för subsidiaritetsprincipen, 
principen om god samhällsstyrning och den territoriella sammanhållningen. Med att ”bevara 
kärnan” avser Regionkommittén särskilt att  

  den kulturella och språkliga mångfalden erkänns, 

  det regionala och lokala självstyret erkänns, 

  subsidiaritetsprincipen får en ny definition, 

                                                 
1 Dokument CONST-IV-011. 
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  förvaltningsinstrumenten för subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen definieras i 
två skilda protokoll,  

  samrådsprincipen erkänns, vilket innebär att de lokala och regionala myndigheterna blir 
tätare knutna till utarbetandet, genomförandet och utvärderingen av 
gemenskapspolitiken, 

  hänsyn tas till gemenskapslagstiftningens konsekvenser för lokala och regionala 
myndigheter, 

  de regionala parlamenten med lagstiftande befogenheter involveras i förfarandet för 
tidig varning i samband med att man i ett tidigt skede övervakar tillämpningen av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 

  Regionkommitténs ledamöter får samma mandatperiod som Europaparlamentets och 
kommissionens ledamöter, 

  ett nytt system införs som reglerar antal och utnämningsförfarande för kommitténs 
medlemmar och suppleanter och som ersätter det gamla systemet och utgör ett steg mot 
ett system som grundar sig på politiska eller territoriella kriterier, 

  territoriell sammanhållning införlivas bland EU:s mål och att medlemsstaterna åtar sig 
att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, samt att 

  regionerna i de yttersta randområdena får särskild status. 
 
Regionkommittén anser att samtliga dessa frågor bör lyftas fram för medborgarna till stöd för 
kommitténs rätt att väcka talan inför EG-domstolen vid överträdelse av subsidiaritetsprincipen. 
 
Regionkommittén medger även att många medborgare inte längre har klart för sig vad EU har 
för mening på tjugohundratalet och att medborgarna inte kan förväntas läsa långdragna tekniska 
fördrag. Därför uppmanar kommittén EU:s ledare att utarbeta en långsiktig avsiktsförklaring för 
Europeiska unionen på en sida som ska komplettera alla framtida fördrag och som EU-
institutionerna aktivt kan hänvisa medborgarna till. 
 
4.2 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
 
I sin resolution av den 31 maj 20071 krävde Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(CESE) med överväldigande majoritet att EU:s framtida fördrag skulle svara mot kraven hos en 
union med 27 medlemsstater och göra det möjligt för unionen att enas om ny politik och fatta de 
nödvändiga besluten för att kunna möta de många utmaningar som unionen står inför.  
 
I detta avseende kräver Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att utkastet till 
konstitutionsfördrag ”fortfarande skall utgöra grunden för förhandlingarna, vilka bör bevara 
kärnan i de beslut som fattats inom ramen för det Europeiska konventet och som undertecknats 
av samtliga stats- och regeringschefer”, och framför allt de demokratiska och institutionella 
framstegen, bland annat beträffande de grundläggande rättigheterna.  
 
Rent konkret vill Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att avdelning I (mål, 
institutioner, EU:s struktur), II (stadgan om de grundläggande rättigheterna) och IV (allmänna 
och slutliga bestämmelser) ska införlivas i det nya fördraget. De institutionella och 

                                                 
1 Dokument R/CESE 640/2007. 
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förfarandemässiga bestämmelserna i avdelning III (unionens politik) borde i sin tur införlivas i 
avdelning I, eftersom de är mer omfattande än den redan gällande lagstiftningen.  
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser att avdelningen om demokrati, som 
innehåller bestämmelser om metoderna för det civila samhällets deltagande i opinionsbildningen 
och i beslutsprocessen, utgör kärnan i konstitutionsfördraget. Däremot motsätter sig 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inte att fördraget får ett annat namn ”med tanke 
på de missförstånd som termen konstitution har gett upphov till i flera medlemsstater”.  
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén insisterar på att det civila samhällets 
organisationer, trots regeringskonferensens begränsade omfattning och mandat, ska kunna delta 
vid konferensen som rådgivande instans. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är 
också beredd att, i samarbete med EU:s portugisiska ordförandeskap, anordna informations- och 
diskussionsmöten med det civila samhällets organisationer, liksom var fallet med 
Europeiska konventet. 
 
5. Synpunkter och deklarationer från det civila samhället 
 
Inför regeringskonferensen uttalade sig företrädarna för det civila samhället i EU framför allt 
om ordalydelsen i kompromissförslaget och möjligheten att bevara vissa av de viktigaste 
punkterna i konstitutionsfördraget. 
 
5.1 Europeiska regionförsamlingen 
 
Ordföranden för Europeiska regionförsamlingen och för regionen Friuli-Venezia-Giulia 
(Italien), Riccardo Illy, uppmanade de europeiska företrädarna att se till att ”regionernas 
intressen skulle skyddas i det nya reformfördraget”. Regionförsamlingen ska ha ett nära 
samarbete med regeringskonferensen och se till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden i 
förhandlingsmandatet om att föra in den regionala dimensionen i reformen av avtalet. 
Riccardo Illy understryker även att han kommer att samarbeta med Europaparlamentets tre 
företrädare i regeringskonferensen. 
 
Slutligen åtar sig regionförsamlingen att aktivt informera medborgarna på regional nivå om de 
viktigaste bestämmelserna i fördraget: ”Det är absolut nödvändigt att medborgarna inte får 
intrycket att vi inte tar hänsyn till deras åsikter. Det skulle endast öka avståndet mellan dem och 
EU.” 
 
5.2 Europeiska fackliga samorganisationen 
 
John Monks, generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen, angav i ett 
ställningstagande att om det nya fördraget inte gav stadgan om de grundläggande rättigheterna 
någon form av bindande karaktär skulle facken opponera mot det nya fördraget och de skulle 
uppmana Europaparlamentet att inte godkänna det. Det är emellertid känt att vissa nationella 
parlament kopplar sitt godkännande av en EU-text till att den har godkänts av 
Europaparlamentet.  
 
John Monks har också uppmanat ”till stöd för de grundläggande rättigheterna, dvs. rätten att 
strejka, förhandla, informera och samråda med arbetstagarna, skydda arbetstagarna mot 
orättvisa uppsägningar, skydda socialförsäkringssystemen och försvara goda arbetsvillkor”. 
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5.3 Internationella Europarörelsen 
 
”Medborgarna är inte särskilt intresserade av (Europas) organisation, de är intresserade av 
resultaten. De är inte intresserade av motorn, de vill att bilen ska ta dem till ett bra ställe”, 
förklarade Pat Cox, ordförande för Internationella Europarörelsen. ”Tanka bilen, späd inte ut 
det bränsle som redan finns där!”, tillade han. Den före detta talmannen för Europaparlamentet 
krävde på Internationella Europarörelsens vägnar att den kompromiss som de 
27 medlemsstaterna kom fram till inte skulle bestå av ”den minsta gemensamma nämnaren”. 
Han ansåg att de delar av konstitutionsfördraget som borde behållas gällde medborgarnas 
delaktighet, t.ex. rätten till medborgarinitiativ och stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
 
5.4 Unga européer 
 
Inför regeringskonferensen samlade Unga européer (Jeunes fédéralistes européen, JEF) in flera 
tusen namnunderskrifter ute på gatorna i 20 europeiska städer. I april förra året inledde Unga 
européer en mobiliseringskampanj för att få till stånd en folkomröstning om 
konstitutionsfördraget. De ville samla in minst en miljon underskrifter som stöd för sitt krav. De 
ville att folkomröstningen skulle hållas samtidigt med valen till Europaparlamentet 2009. 
 
5.5 ”Federal Union” 
 
”Federal Union” (bildad i Förenade kungariket för att försvara federalismen inom landet, i EU 
och i världen) tog ställning i debatten om anordnandet av en folkomröstning om 
konstitutionsfördraget i Förenade kungariket, en debatt som handlade om vad fördraget skulle 
innehålla. Författarna till texten beskrev fyra alternativ:  

  Fördraget bör ratificeras av parlamentet och inte genom en folkomröstning eftersom 
man riskerar att folkomröstningen skulle handla om den sittande regeringen.  

  Det är nödvändigt att genomföra en folkomröstning oavsett vad fördraget innehåller för 
att medborgarna ska bli direkt delaktiga.  

  Ja till en folkomröstning, men fördraget måste vara tydligt, enkelt och omfattande.  

  En folkomröstning krävs bara om fördraget är tillräckligt omfattande. Detta är det 
argument som det regerande arbetarpartiet och den konservativa oppositionen har fört 
fram, även om de har olika åsikter om vad ett omfattande fördrag är.  

Federal Unions slutsats är att det bara är möjligt att genomföra en lyckad folkomröstning om 
regeringen lägger fram ”ärliga och övertygande argument för att fördraget är nödvändigt för 
att göra EU mer effektivt, demokratiskt och öppet”. 
 
5.6 Amatogruppen 
 
Amatogruppen som leds av Italiens nuvarande inrikesminister Giuliano Amato och som består 
av personer som kommissionsledamöterna Margot Wallström och Danuta Hübner, före detta 
premiärministrarna Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis och Paavo Lipponen och de 
före detta kommissionsledamöterna Chris Patten, Michel Barnier och Antonio Vitorino, lade 
fram sitt förslag till ett nedbantat och förenklat fördrag för EU. Texten omfattar endast 70 sidor 
och återger i sin helhet den institutionella delen av konstitutionsfördraget, samt en modifierad 
version av del IV i det fördraget (Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser) och innehåller 
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en klausul som gör stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande.               De 
nya inslagen i del III i konstitutionsfördraget (Unionens politik) tas med i form av ändringar av 
de befintliga fördragen genom tilläggsprotokoll. 
 
5.7 Europeiska universitetsinstitutet i Florens 
 
Europeiska universitetsinstitutet i Florens, Europeiska institutet vid universitetet CEU San Pablo 
i Madrid och stiftelsen Rafael del Pino gjorde en undersökning med titeln ”Hur ska vi komma ut 
ur återvändsgränden med den europeiska konstitutionen”.  
 
Undersökningen har redigerats av en grupp universitetsprofessorer och andra internationella 
experter på europafrågor. Där beskriver man EU:s nuvarande situation och möjligheter att gå 
vidare ur vetenskaplig och rättslig synvinkel, och ger förslag och rekommendationer. 
Undersökningen svarar på följande tre grundläggande frågor:  

A) Varför behövs en konstitutionell text? Utgångspunkten liknar den som fanns för den 
berömda ”Cecchinirapporten” om kostnaderna för att inte ha en europeisk union, med den 
skillnaden att analysen den här gången inte endast är ekonomisk. Kostnaderna för att inte ha ett 
konstitutionellt fördrag analyseras utifrån fyra synvinklar: effektivitet, demokrati, synlighet och 
öppenhet. Undersökningen visar att sett ur alla dessa synvinklar är konstitutionella 
bestämmelser inte bara mycket användbara utan även nödvändiga för EU. 

B) Bristerna i konventets ursprungliga förslag. Dessa handlar framför allt om de nya 
utmaningarna, t.ex. klimatfrågorna. 

C) Möjliga lösningar. Fyra alternativ undersöktes:  

  Förbättra de befintliga fördragen genom att ändra dem, utan att besluta om något nytt 
fördrag. 

  Skära ned det nuvarande förslaget och göra om det till ett minifördrag. 

  Behålla det väsentliga i det nuvarande förslaget och ta bort de konstitutionella delarna. 

  Förbättra det nuvarande förslaget (utökat fördrag).  

Författarna till undersökningen ställer sig bakom det fjärde alternativet, särskilt med hänsyn till 
behovet av att möta de nya globala utmaningarna. Undersökningen innehåller 38 förslag för att 
förbättra och förenkla förslaget till fördrag. 
 
 
6. Vad tycker EU-medborgarna? 
 
Under första halvåret 2007 deltog över 1 800 medborgare från EU:s 27 medlemsstater i en rad 
nationella samråd om EU:s framtid. Samrådsprojektet med EU-medborgarna var ett av 
sex paneuropeiska projekt för att ge medborgarna ordet som finansierades av 
Europeiska kommissionen inom ramen för ”perioden av eftertanke”, efter det att den 
europeiska konstitutionen hade avvisats i Frankrike och i Nederländerna. 
 
Vid ett evenemang hos Europaparlamentet den 10 maj 2007 träffade en delegation av 
medborgare som hade deltagit i samråden kommissionens vice ordförande Margot Wallström, 
Europaparlamentets vice talman, Gérard Onesta och ledamoten av Europaparlamentet (och även 
före detta premiärminister och medlem i konventets presidium), Jean-Luc Dehaene, för att 
överlämna en lista med önskemål som hade tagits fram genom samrådsprojektet. Det var 
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framför allt tre politiska prioriteringar som medborgarna lyfte fram under de nationella 
samråden: 

  EU bör spela en större roll i den sociala välfärdspolitiken och familjepolitiken och bör 
garantera grundläggande normer. 

  EU bör hitta ett gemensamt svar på integrations- och invandringsfrågor. 

  EU bör öka sina befogenheter för att utveckla en gemensam energipolitik. 

 
Inför Europeiska rådets möte den 21–22 juni 2007 visade resultatet av en 
Eurobarometerundersökning att två tredjedelar av EU-medborgarna (66 procent) ställde sig 
bakom tanken på en europeisk konstitution, alltså en ökning med 3 procentenheter jämfört med 
Eurobarometers föregående undersökning.  
 
EU-medborgarna är dessutom till 69 procent optimistiska eller mycket optimistiska inför EU:s 
framtid. Rent generellt visar alltså denna Eurobarometerundersökning att det har skett en 
betydande förbättring i den allmänna opinionens inställning till EU och dess institutioner 
jämfört med undersökningen hösten 2006.  
 
Även om 66 procent av EU-medborgarna är för en europeisk konstitution har man kunnat 
observera vissa viktiga förändringar jämfört med undersökningen hösten 2006: stödet för en 
konstitution har ökat med 13 procentenheter i Spanien, 6 procentenheter i Estland och 
5 procentenheter i Tyskland, Ungern och Polen (69 procent!). Under samma period har stödet 
minskat avsevärt i Grekland (-11 procentenheter) och i mindre omfattning i Cypern och Finland 
(-6 procentenheter vardera).  
 
Det bör dessutom understrykas att motståndarna till en konstitution inte är fler än anhängarna i 
något land. Framför allt ligger stödet i de båda länder som avvisade konstitutionen i 
folkomröstningar på 68 procent i Frankrike respektive 55 procent i Nederländerna. ”Nejsidans” 
anhängare utgör fortfarande en stor andel av den allmänna opinionen i Finland (43 procent 
emot, dvs. 4 procentenheter färre än ”jasidan”) och i Förenade kungariket (36 procent emot, 
7 procentenheter färre än ”jasidan”). 
 
 
7. Vad återstår att göra? 
 
När fördraget har undertecknats måste det ratificeras av samtliga medlemsstater, med eller utan 
folkomröstningar (av parlamenten). I princip kan ändringsfördrag (dvs. fördrag som syftar till att 
ändra vissa artiklar i gällande fördrag) ratificeras av parlamenten. Flera medlemsstater har 
emellertid redan meddelat att de kommer att genomföra folkomröstningar vilket väcker farhågor 
om en dominoeffekt. 
 
Enligt en studie som publicerats av Europeiska centret för politiska studier1 är situationen 
mycket komplex. 
 
Det är endast Irland som har en rättslig skyldighet att hålla en folkomröstning och 
premiärminister Bertie Ahern har bekräftat att en sådan kommer att hållas 2008. Den irländska 

                                                 
1 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, juli 2007. 
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regeringen verkar övertygad om att resultatet kommer att bli positivt, under förutsättning att det 
ekonomiska läget inte försämras. 
 
Arton länder kommer helt säkert inte att hålla folkomröstningar (Tyskland, Österrike, Belgien, 
Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, 
Litauen, Malta, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige). 
 
Läget är dock fortfarande osäkert i åtta medlemsstater. 
 
I Danmark krävs det enligt grundlagen en folkomröstning för att överlåta befogenheter till en 
överstatlig organisation. Men ett slutgiltigt beslut kommer inte att fattas innan hösten, när texten 
har granskats av justitieministeriet. Vid Europeiska rådets möte i juni 2007 förhandlade den 
danska delegationen emellertid med ett mycket tydligt mandat från de största politiska partierna 
och fick gensvar för sina krav i fråga om de nio punkter som med säkerhet skulle ha gjort det 
nödvändigt att hålla en folkomröstning. 
 
Luxemburg och Spanien är de enda länder som har ratificerat konstitutionsfördraget genom 
folkomröstningar och de kommer förmodligen att behöva folkomrösta på nytt. Regeringarna i 
dessa båda länder verkar dock föredra en ratifikation via parlamenten. 
 
I Nederländerna beslutade regeringen den 21 september 2007 att det kommande 
ändringsfördraget för Europeiska unionen skulle ratificeras genom en enkel omröstning i 
parlamentet och att man inte skulle hålla någon folkomröstning. Regeringen följde därvid 
rekommendationen från Nederländernas Conseil d’Etat som efter att ha granskat det utkast som 
för närvarande diskuteras av regeringskonferensen drog slutsatsen att det kommande fördraget 
avsevärt skulle skilja sig från det konstitutionsfördrag som avvisades av det nederländska folket 
i juni 2005 och att det inte skulle ändra EU:s befintliga fördrag i en sådan omfattning att det 
skulle krävas någon ny folkomröstning. 
 
I Polen bör den allians av euroskeptiker som nyligen bildades inom regeringskoalitionen och 
som består av Polska familjeförbundet (LPR) och partiet ”Självförsvar” (Samoobrona) inte 
utgöra något problem för ratificeringen av det kommande ändringsfördraget enligt ett uttalande 
av den polske premiärministern Jaroslaw Kazcynski. Regeringen har dock ännu inte beslutat om 
fördraget ska ratificeras genom en folkomröstning eller genom en enkel omröstning i 
parlamentet. 
 
Portugal hade beslutat att hålla en folkomröstning om konstitutionsfördraget. Detta beslut bör 
även gälla ändringsfördraget anser parlamentet, även om regeringen gör vad den kan för att 
undvika detta. 
 
I Tjeckien kräver den socialdemokratiska oppositionen en folkomröstning men regeringen vill 
inte riskera störningar under sitt ordförandeskap för EU (från och med januari 2009). Även om 
Polens beslut kan komma att påverka beslutet i Tjeckien föredrar den nuvarande politiska 
majoriteten en ratificering via parlamentet. 
 
Den brittiske premiärministern Gordon Brown och hans företrädare Tony Blair har enats om att 
tack vare de många undantag man har fått till stånd kommer det inte att krävas någon 
folkomröstning i Förenade kungariket, något som redan bestrids av de konservativa och den 
euroskeptiska brittiska pressen. De konservativa avvisar det portugisiska ordförandeskapets 
förslag till ändringsförslag som ”en kopia av den gamla europeiska konstitutionen”. De har 
redan meddelat att om det inte hålls en folkomröstning kan de tänka sig att stödja anordnandet 
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av en ”privat” folkomröstning. Ett stort antal parlamentsledamöter från labourpartiet skulle 
kunna ansluta sig till den uppmaningen. Om Gordon Brown skulle böja sig för påtryckningarna 
kommer utgången med största sannolikhet att bli negativ. 
 
När det gäller de 18 länder som kommer att ratificera fördraget via parlamenten kommer 13 att 
kunna göra detta genom en omröstning med enkel eller absolut majoritet (Tyskland, Bulgarien, 
Cypern, Estland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slovenien, 
Sverige) vilket inte bör utgöra något större problem.  
 
Läget kan bli mer komplicerat i de andra länderna, där det krävs särskild majoritet, eller där det 
kan bli lika svår att få majoritet som att få en positiv utgång av en folkomröstning. 
 
Två tredjedels majoritet  
Detta är vad som krävs i de båda kamrarna i Österrike, Belgien, Finland och Polen för att 
överlåta befogenheter (i övrigt krävs enkel majoritet). En sådan majoritet bör gå att åstadkomma 
utan alltför stora problem i Österrike och i Finland.  
 
I Belgien innebär kravet på två tredjedels majoritet att två tredjedelar av det beslutsmässiga 
antalet deltagare vid omröstningstillfället samt de regionala parlamenten ska godkänna förslaget, 
vilket kan komma att leda till en lång och svår process med hänsyn till de ständiga spänningarna 
mellan de olika gemenskaperna.  
 
När det gäller Polen har regeringen ännu inte beslutat vilken omröstningsregel man ska tillämpa 
(enkel eller två tredjedels majoritet). Det politiska klimatet i Polen är svårt att förutsäga och det 
återstår bara att hoppas att den EU-positiva oppositionen kan få vågskålen att väga över vid 
omröstningstillfället. 
 
Tre femtedels majoritet  
Detta är regeln i Frankrike, Slovakien och Tjeckien när det gäller överlåtelse av befogenheter 
(annars krävs enkel majoritet).  
 
Den franska grundlagen reviderades 2004 och innehåller en artikel som direkt hänvisar till 
konstitutionsfördraget. Därför kommer det troligen att krävas en ny ändring (som ska godkännas 
av två tredjedels majoritet). För att lyckas med detta kommer regeringen att behöva stöd av den 
socialistiska oppositionen. 
 
Tre femtedels majoritet verkar ha uppnåtts i Slovakien. 
 
Å andra sidan är den nuvarande tjeckiska regeringen mer euroskeptisk och oppositionen 
kommer att ha en avgörande betydelse vid omröstningen. 
 
Fem sjättedels majoritet 
Denna typ av majoritet krävs i Danmark vid överlåtelse av befogenheter (annars krävs enkel 
majoritet). Det slutgiltiga beslutet i denna fråga väntas i höst när justitieministeriet har granskat 
texten. 
 

*          *          * 
Under alla omständigheter och med hänsyn till de skiftande ratificeringsprocesserna kommer 
medlemsstaternas regeringar ha allt att vinna på att låta det civila samhället delta i 
diskussionerna, eftersom allmänheten – med rätta eller ej – just nu känner sig utestängd och 
anser att ingen lyssnar till den. Att alla berörda aktörer godkänner den text som 
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regeringskonferensen kommer fram till kommer att få avgörande betydelse vid 
omröstningstillfället (i parlamentet eller vid en folkomröstning). 
 
Det kommer att krävas intensiva pedagogiska och förtydligande insatser för att motarbeta alla 
euroskeptiska propagandaförsök att rikta medborgarnas uppmärksamhet bort från textens 
demokratiska landvinningar. Annars riskerar den nya texten, som har blivit mindre lättläst 
genom de många förklaringarna och undantagen, att snedvridas och förvanskas av fördragets 
motståndare. 
 
I detta sammanhang gäller det för Europaparlamentet att inleda en fördjupad dialog för att visa 
sin vilja och förmåga att lyssna, och framför allt att låta EU-medborgarna delta i utformningen 
av de bestämmelser som de kommer att omfattas av. Detta mål motsvarar den vilja som 
enhälligt uttryckts att – under en svår period i det europeiska bygget – återknyta starka band 
mellan medborgarna och deras institutioner.  
 
I detta avseende svarar initiativet Medborgarnas agora, som lanserades av Europaparlamentet i 
juni 2006, på EU-medborgarnas behov av att skaffa sig kunskap och bli informerade. Agoran 
har tre målsättningar: 

  Minska avståndet mellan de folkvalda och medborgarna och på sätt överbrygga klyftan 
mellan EU:s institutioner och dess medborgare. 

  Minska avståndet mellan olika sektorer i EU:s civila samhälle, med tonvikt på samråd 
mellan folkvalda och medborgare, men även mellan hela sektorer i det civila samhället 
i EU, som för det mesta inte beaktar varandra. 

  Överbrygga klyftan mellan de nationella egenintressena och göra det möjligt att komma 
över de blockeringar som orsakas av nationalistiska reflexer och överskrida 
statsgränserna för att nyckelaktörernas övertygelser i en fråga ska kunna konfronteras 
av grannarna övertygelse. 

Det konkreta beviset på dessa lovvärda avsikter kommer att visas i höst under mötena inom 
ramen för Medborgarnas agora. 
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