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SPOROČILO 
 
Povzetek: 
 
Ustavna pogodba je bistveno spremenila določbe v zvezi s strukturno in kohezijsko politiko. V tem 
sporočilu je podrobneje analiziranih pet področij: kmetijstvo, kultura, regionalni razvoj, ribištvo, promet in 
turizem. Po neuspehu referendumov o ustavni pogodbi v Franciji in na Nizozemskem, Evropa ponovno 
doživlja obdobje zaskrbljenosti, nemirov in vprašanj. V tem smislu so bile sprožene različne pobude na 
institucionalni ravni za ponovno oživitev projekta o „prihodnosti Evrope“. Cilj Načrta D, ki ga je 
predlagala Evropska komisija, je tako vnesti več demokracije v Evropsko unijo, spodbujati široko javno 
razpravo in omogočiti uresničevanje novega soglasja o prihodnji usmeritvi EU. Evropski parlament pa je 
izglasoval poročilo „Čas za razmislek“: struktura, teme in okvir za oceno razprave o Evropski uniji“. 
Evropski poslanci so tako želeli zagotoviti, da nova razprava vodi k otipljivim rezultatom in so zahtevali 
podaljšanje časa za razmislek. Eden od konkretnih predlogov tega poročila o sklicu medparlamentarnega 
foruma spomladi 2006, se je uresničil 8. maja lani. Cilj nacionalnih in evropskih poslancev je bil 
predložitev podrobnih priporočil Evropskemu svetu. 10. maja 2006 je Komisija sprejela dve sporočili: eno 
z naslovom „Agenda državljanov: doseganje rezultatov za Evropo“, v katerem poudarja zlasti svoje 
prizadevanje za „Evropo rezultatov“, ki dejansko izpolnjuje pričakovanja in zahteve državljanov; in drugo 
z naslovom „Čas za razmislek in Načrt D“, v katerem navaja prve zaključke iz izkušenj, pridobljenih po 
začetku razmisleka junija 2005 in predstavitvi „Načrta D“ oktobra 2005. Odbor za ustavne zadeve 
Evropskega parlamenta v svojem osnutku resolucije o prihodnjih stopnjah časa za razmislek med drugim 
zahteva, da Evropski svet Francijo in Nizozemsko pozove k preučitvi načina za nadaljevanje 
referendumskega postopka. 
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Uvod 
 

Evropa ponovno doživlja obdobje zaskrbljenosti, nemirov in vprašanj. Seveda obstaja kontekst 
za utemeljitev in pojasnitev takšnih razmer: neugoden gospodarski položaj; zmanjšanje 
konkurenčnosti v primerjavi z drugimi velikimi svetovnimi gospodarstvi; zaskrbljenost v zvezi s 
priseljevanjem, širitvijo in socialnimi težavami; velika nesoglasja na področju zunanje in 
obrambne politike. Ustavna pogodba je bila tako oblikovana v zaskrbljujočih gospodarskih, 
političnih in socialnih razmerah. Njen nastanek je napovedal veliko spremembo v razvoju 
Evropske unije.  
 
Najprej sprememba metode, prvič z uporabo odprte in demokratične priprave s Konvencijo o 
prihodnosti Evrope; in sprememba pomena z ratifikacijo referenduma v neobičajno velikem 
številu držav, z vsemi povezanimi vplivi.  
 
Nato sprememba narave z zamenjavo obstoječih pogodb z ustavo. 
 
In končno sprememba vsebine z okrepitvijo učinkovitosti vseh evropskih institucij in 
edinstvenim demokratičnim napredkom.  
 
Vse te spremembe kažejo na kateri točki ustavna pogodba izraža dolg postopek učenja in 
presega preprosto „zbirko“ predhodnih pogodb. Končno besedilo je povzročilo različne odzive, 
vseeno pa se glavni udeleženci strinjajo o priznavanju, da je njegova posledica pragmatična 
reforma obstoječih institucij in da je bilo izvedeno veliko prizadevanje za racionalizacijo in 
poenostavitev. 
 
Ni mogoče zanikati, da je ustavna pogodba mešani projekt, ker je posledica kompromisa med 
nasprotujočimi si vizijami razvoja Evropske unije. Tako se vključuje v neprekinjenost 
uresničevanj, doseženih v pol stoletja obstoja Evropske unije. V vsakem primeru in zlasti v 
primeru težav z ratifikacijo bo ustavno delo služilo za razmislek v zvezi s prihodnjim 
napredkom.  
 
Eno leto po neuspehu francoskega in nizozemskega referenduma je čas za pregled izvajanja.  
 
To sporočilo tako v prvem delu namerava preučiti vpliv ustavne pogodbe na strukturno in 
kohezijsko politiko in zlasti na naslednjih pet področij: kmetijstvo, kulturo, regionalni razvoj, 
ribištvo, promet in turizem. Nato bo obravnavalo pregled zadnjih dogodkov po referendumu na 
institucionalni ravni.  
 
Preglednica o stanju tekočih ratifikacij je navedena v Prilogi. 
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I. Vpliv ustavne pogodbe na strukturno in kohezijsko politiko 
 

1.1. Kmetijstvo 
 

A) Spremembe vsebine politike 
 
V zvezi z vsebino je treba ugotoviti, da je ustavna pogodba le malo spremenila poglavje o 
kmetijstvu iz pogodb zaradi zapletenosti vprašanja in pomanjkanja časa, ki je oviralo končno 
fazo del Konvencije, ter zaradi odsotnosti posebnega pogodbenega pooblastila.  
 
Zato je poglavje o kmetijstvu, katerega besedilo je bilo oblikovano leta 1957, od zdaj zastarelo 
in ne vključuje velikega dela elementov nove SKP, ki že velja: med drugim trenutne prednostne 
naloge cilja stabilnosti prihodka nad vsemi drugimi, pomen razvoja podeželja (drugi steber SKP, 
ki se prav tako ni pojavil v pravnih besedilih), mehanizmi in že veljavna načela v tržni politiki 
(splošna nepovezanost pomoči, navzkrižna skladnost, modulacija, finančna disciplina, 
prilagodljivost vodenja itd.), priznavanje večfunkcijskega značaja kmetijstva, nove zahteve 
družbe do kmetijstva (zlasti glede javnega zdravja in zaščite potrošnikov, varovanja okolja in 
biološke raznovrstnosti, zaščite dobrega počutja živali, kakovosti prehrane itd.), potrebna 
združljivost SKP z multilaterizmom (STO) in prefercialnimi sporazumi (MERCOSUR, AKP, 
EUROMED itd.). 
 
Kot kaže zgodovina, se je SKP po rimski pogodbi zagotovo razvijala in bistveno spremenila, ne 
da bi se spremenil njen referenčni okvir primarne zakonodaje. Vseeno bo treba kljub temu, da v 
preteklosti to nasprotje med realnostjo in pravnimi podlagami ni imelo dejanskega vpliva, 
sčasoma vzpostaviti skladnost in končno predložiti besedilo poglavja o kmetijstvu iz pogodbe v 
podroben pregled.  
 

B) Spremembe glede pristojnosti in postopka 
 
Pojavili sta se dve formalni spremembi:  
 

– kmetijstvo ni več v izključni pristojnosti Evropske unije, ampak si to pristojnost deli z 
državami članicami, kar povzroča nekatere posledice v obliki okrepljenega sodelovanja, 
vendar predvsem večjega spoštovanja načela subsidiarnosti znotraj prihodnje SKP. Iz 
tega dejansko izhaja ponovno določanje položaja SKP v institucionalni arhitekturi; 
– vseeno glavna sprememba zadeva postopek odločanja. Soodločanje je prvič del SKP, 
vendar delno1 (zakonodaja in okvirna zakonodaja) in z nekaj nejasnostmi, ki jih je treba 
pojasniti z vidika njihove vsebine. Evropski parlament je po vključitvi soodločanja v 
SKP brez dvoma okrepil svoje pristojnosti. Kljub temu je treba poudariti, da ob 
dobesedni razlagi besedila v primeru evropskih uredb in odločb o temah, ki so 
pomembne za kmetijsko politiko ter za določanje cen, pomoči in ukrepe nadzora nad 
potekom ponudbe hkrati izgublja posvetovalno vlogo, ki jo je imel pred tem. 

                                                 
1)  Člen III-231 § 3 določa področja, ki so izključena iz postopka soodločanja: Svet na predlog Komisije sprejme 

evropske uredbe ali sklepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitvah ter o določanju in 
dodeljevanju možnosti ribolova. 
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Vseeno je treba poudariti, da bo medinstitucionalni sporazum, ki naj bi zakonsko uredil 
zakonodajno sodelovanje po začetku veljavnosti ustave (člen III-3972), omogočil odpravljanje te 
pomanjkljivosti. V tem smislu bi bila izvedljiva ponovna uvedba posvetovanja z Evropskim 
parlamentom za vse evropske uredbe in odločbe v zvezi s kmetijstvom.  
 

C) Spremembe v zvezi s proračunom 
 
V zvezi s proračunom je treba poudariti odpravljanje ločevanja med obveznimi in neobveznimi 
izdatki, razlikovanja, ki je bilo tradicionalno vključeno v SKP in dejansko usklajeno z dvema 
obstoječima stebroma (tržna politika na eni in politika razvoja podeželja na drugi strani). Pomen 
te odprave se bo pokazal v prihodnjih razpravah o letnih proračunih. 
 

1.2. Kultura 
 
Čeprav je kulturna politika Skupnosti v primerjavi z ekonomsko politiko še vedno manj 
pomembna, se je njen položaj z leti znatno okrepil, zlasti zaradi dejavnosti Evropskega 
parlamenta. 
 
Evropski parlament je tako med obdelovanjem prihodnje ustavne pogodbe zelo dejavno deloval 
za okrepitev kulturne politike v Evropski uniji. 
 
Evropski projekt je tako na začetku enega od svojih navdihov našel v kulturi. Dejansko se ta 
omenja že v preambuli ustavne pogodbe, ki natančno določa, da temelji na „kulturni, religiozni 
in humanistični dediščini Evrope“, ki „želi ostati celina, odprta za kulturo“. 
 
Treba je potrditi, da smo tako priča boljšemu upoštevanju kulturnih vprašanj v Pogodbi, ki se 
kaže v njenih predpisih o pristojnostih in skladu. 
  

A) Spremembe vsebine 
 
Kulturna politika dolgo ni imela pravne podlage v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. 
Sprejetje maastrichtske pogodbe je to omogočilo. Kljub temu, da pogodba vključuje člen o 
kulturi, je v osnovi ostala dinamičen vir, usmerjen predvsem k ekonomiji. To se je pokazalo 
zlasti v dejstvu, da so glavna besedila v zvezi s kulturnim področjem temeljila na pravni podlagi, 
ki ni bila značilna zanjo. 
 
Vseeno je treba omeniti, da člen 157 (industrija) Pogodbe ES, sedanji člen III-279 ustave, s 
pogodbo iz Nice uvaja soodločanje za, med drugim, kulturno pomembna področja, kot je 
program MEDIA, ki obravnava avdiovizualni sektor in kulturno vrednost evropske 
kinematografske dediščine ter „kulturno industrijo“.  
 
Ustavna pogodba bo kulturi zagotovila nov zagon, tako da bo s kulturno razsežnostjo prispevala 
k obogatitvi dejavnosti Skupnosti. Poudarja spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter jo 

                                                 
2)  Evropski parlament, Svet in Komisija nadaljujejo vzajemna posvetovanja in s skupnim sporazumom organizirajo 

načine njihovega sodelovanja. V ta namen lahko ob upoštevanju Ustave sklenejo medinstitucionalne sporazume, 
ki imajo lahko obvezujoč značaj.  
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vključuje med cilje Unije3), ker je bila že del besedila Listine o temeljnih pravicah (podpisana v 
Nici decembra 2000).  
 
Ker je Listina postala sestavni del Pogodbe, je kultura zdaj v Listini omenjena na treh mestih. 
Njen člen II-71 § 1 in 24) se za kulturo uporablja posredno, ker zadeva svobodo izražanja in 
obveščanja ter izrecno omenja spoštovanje svobode medijev in njihovega pluralizma. Njen člen 
II-82 predvideva, da „Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost“. Člen II-85 pa 
priznava pravico starejših oseb do „dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v 
družbenem in kulturnem življenju“.  
 
Vključitev Listine v ustavno pogodbo je tako prispevala k pravnemu izražanju položaja kulture 
v temeljnih načelih pravne ureditve Unije.  
 
V širšem okviru je treba omeniti napredek ustavne pogodbe v zvezi z evropsko politiko za šport. 
 
Na šport vplivajo številna področja odgovornosti Unije (zlasti členi 149, 150, 151 in 152 
Pogodbe ES, čeprav to ni izrecno omenjeno). Amsterdamska pogodba, ki je vključila Izjavo o 
športu ter pogodba iz Nice in Izjava o posebnih značilnostih športa so priznale družbeni, 
izobraževalni in kulturni pomen funkcij, povezanih s športom. 
 
Sklicevanje na šport v ustavni pogodbi pomeni konec dolge poti. Člen I-17 vključuje šport med 
področja, na katerih lahko Unija izvaja podporne, usklajevalne in dopolnilne dejavnosti. 
 
Člen III-2825) se izrecno sklicuje na socialno in izobraževalno funkcijo športa ter na razvoj 
evropske razsežnosti v športu. Ta nova pristojnost bo pripadala področjema izobraževanja in 
mladih. 
 

                                                 
3)  Člen I-3 § 3: Spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske 

kulturne dediščine.
4) 1.Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja 

informacij ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje.  
 2. Svoboda in pluralnost medijev se morata spoštovati.  
5)  Unija prispeva k spodbujanju evropskih športnih zadev ob upoštevanju njihove posebne narave, na prostovoljni 

dejavnosti temelječih struktur in njihovo družbeno in vzgojno vlogo.  
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B) Spremembe postopka in uveljavljanje kulture v drugih politikah Unije 
 

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. Seveda ne gre za razvijanje politike usklajevanja, ki bi nasprotovala 
ciljem kulturne raznolikosti v Evropski uniji. 
Nasprotno gre za okrepitev razvoja kulturnega sodelovanja na ravni Skupnosti (člen III-280 § 
2)6). Ta zadnji cilj je bil dosežen zlasti z upoštevanjem kulture v drugih politikah Unije, ki je 
bila tako bolje uveljavljena. 
 
Vseeno je največjo spremembo pomenil prehod na kvalificirano večino (člen III-280 § 5a) 
postopka odločanja (ki ga predvideva sedanji člen 151 ES), da se zmanjša trajanje sprejemanja 
kulturnega programa in se mu z boljšim prizadevanjem v korist kulturnim industrijam omogoči 
resnični prednostni značaj. Če se bo ustavna pogodba ratificirala, se bodo pristojnosti 
Evropskega parlamenta znatno okrepile. 
 
Za prilagajanje (izbrisati besedo „javnih“) politik v korist kulture ustavna pogodba daje 
možnost, da se kulturnim industrijam zagotovijo pomoči „za pospeševanje kulture in ohranjanja 
kulturne dediščine, kadar takšna pomoč ne škoduje trgovinskim pogojem in konkurenci v Uniji v 
obsegu, ki je v nasprotju s skupnimi interesi“ (člen III-167 § 3d), torej pomoči, ki so priznane 
kot združljive s skupnim trgom.
 
„Kulturna izjema“ je bila bistveno obnovljena: načelo soglasja še vedno prevladuje v Svetu „če 
obstaja nevarnost, da bi ti sporazumi utegnili poseči v kulturno in jezikovno raznolikost Unije“ 
(člen III-315 § 4a). Hkrati je Parlament prvič povezan z odobritvijo trgovinskih sporazumov 
(člen III-325 § 6a).   
 
Končno, člen III-286 § 27) uvaja pridružitev čezmorskih držav in ozemelj ter spodbujanje 
kulturnega razvoja, ki si ga želijo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6)  „Dejavnost Unije je namenjena spodbujanju sodelovanja med državami članicami in, če je to potrebno, 

podpiranju in dopolnjevanju njihove dejavnosti na naslednjih področjih:  
  a) izboljšanje 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 avdiovizualnem sektorjem področju“.  
7)  „Glavni namen pridruževanja je podpirati interese in blaginjo prebivalcev dežel in ozemelj, da bi jim omogočili 

gospodarsko, socialno in kulturno razvitost, za katero si prizadevajo.“
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1.3. Regionalni razvoj 
 
Pogodba o ustavi za Evropo prvič uvaja vlogo in položaj regionalnih in lokalnih skupnosti v 
evropski politični sistem, zlasti zaradi priznavanja načela regionalne in lokalne avtonomije, 
vključevanja ozemeljske kohezije med cilje Unije, nove opredelitve načela subsidiarnosti ter 
novih pravic in odgovornosti, dodeljenih Odboru regij. 
 
Boljša opredelitev in porazdelitev pristojnosti v Uniji prav tako pomeni velik napredek, ker bo 
zdaj lažje določiti ravni odgovornosti za vse politike Unije. 
 

A) Spremembe zakonodajnega postopka 
 

– Postopek privolitve (prej člen 161 Pogodbe ES) se zamenja s postopkom soodločanja 
(člen III-223): „Ne glede na III-224. člen Ustave se z evropskimi zakoni8) določijo 
naloge, prednostni cilji in organizacija strukturnih skladov — kar lahko vključuje tudi 
združevanje skladov —, splošna pravila, ki se uporabljajo za sklade, in določbe, 
potrebne za zagotavljanje uspešnosti ter usklajevanje skladov med seboj in z drugimi 
obstoječimi finančnimi instrumenti“; 

– Vseeno člen III-223 § 2 predvideva odstopanje od tega pravila za sprejetje „prvih 
določb“ na tem področju po podpisu ustavne pogodbe. Te „prve določbe“ bo določil 
„evropski zakon Sveta“9): Svet soglasno deluje po odobritvi Evropskega parlamenta (v 
zvezi z obdobjem načrtovanja 2007–2013). 

 

B) Uvedba lokalnih in regionalnih organov v ustavno pogodbo 
 

– Člen I-5 se izrecno sklicuje na priznavanje lokalne in regionalne samouprave10) kot del 
nacionalne identitete držav članic; 

– Del II (Listina o temeljnih pravicah): preambula posebno priznava nacionalno identiteto 
držav članic in organizacijo njihovih javnih organov na državni, regionalni in lokalni 
ravni. 

 

C) Uvedba ozemeljske kohezije in njeno priznavanje kot cilja in deljene pristojnosti Unije 
 

– Člen I-3 § 3: Evropska unija „spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno povezanost 
ter solidarnost med državami članicami“; 

– Člen I-14 uvaja „gospodarsko, socialno in teritorialno povezanost“ kot deljeno 
pristojnost; 

– Člen II-96: „Unija priznava in spoštuje dostop do služb splošnega gospodarskega 
pomena, ki je v skladu z ustavo določen v nacionalnih zakonodajah in običajih, s čimer 
pospešuje socialno in teritorialno povezanost Unije“; 

– Po ponovljenih zahtevah Evropskega parlamenta člen III-220 (prej člen 158 Pogodbe 
ES) v novem oddelku 3 (Gospodarska, socialna in teritorialna povezanost) določa: „Da 
bi Unija pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti. Unija si še 

                                                 
8)  Izraz „evropski zakon“ pomeni postopek soodločanja. 
9) Izraz „evropski zakon Sveta“ pomeni zakonodajni akt, ki ga je sprejel sam Svet po odobritvi (privolitvi) 

Evropskega parlamenta. 
10)  Spremembe, ki jih je uvedla ustavna pogodba, so poudarjene v poševnem in krepkem tisku. 
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posebno prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi. 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.“ 

 

D) Uporaba načela subsidiarnosti ne le za opredelitev odnosov med evropskimi 
institucijami in državami članicami, ampak tudi za lokalne in regionalne organe 
 

– Člen I-11 § 3 razširja uporabo načela subsidiarnosti na lokalno in regionalno raven: „... 
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-46 § 3 
potrjuje, da je treba odločitve sprejemati čim bližje državljanom; 

– Prvi člen Protokola o uporabi načel subsidiarnosti od Komisije zahteva, da oceni in 
upošteva finančni in administrativni vpliv predlogov novih zakonodaj o lokalnih in 
regionalnih vladah: „Preden Komisija predlaga evropski zakonodajni akt, opravi 
obsežna posvetovanja. Ta posvetovanja morajo v tem primeru upoštevati regionalno in 
lokalno razsežnost načrtovanih ukrepov“; 

– V zvezi z ukrepi pri Sodišču zaradi kršitve načela subsidiarnosti, člen 8 Protokola 
predvideva, da lahko tožbe zaradi kršitve „vloži tudi Odbor regij v zvezi z evropskimi 
zakonodajnimi akti, za sprejetje katerih je v Ustava predvideno, da se z njim treba 
posvetovati“; 

– Člen III-365 § 3 Ustavne pogodbe predvideva, da „je Sodišče Evropske unije pristojno 
pod pogoji iz odstavkov 1 in pristojno za tožbe, ki jih zaradi varovanja svojih pravic 
vloži ... Odbor regij“. (to pomeni gospodarska in socialna povezanost). 

 

E) Nove določbe o regionalnih državnih pomočeh 
 

– Člen III-167 § 2 (prej člen 87 Pogodbe ES) predvideva odstopanje za državne pomoči, 
namenjene nemškim regijam, ki jih je prizadela delitev Nemčije. Vendar se lahko to 
odstopanje odpravi v petih letih po začetku veljavnosti pogodbe o ustavi za Evropo; 

– Po priporočilih Evropskega parlamenta so bile posebne določbe za najbolj oddaljene 
regije poudarjene v členu III-167 § 3a „območja, kjer je življenjska raven izjemno nizka 
ali kjer je podzaposlenost velika in regije iz členov III-424 ustave11) glede na njihov 
strukturni, ekonomski in socialni položaj“; 

– V zvezi z ekonomsko in socialno kohezijo je bila posebna pozornost namenjena 
državnim pomočem za podeželska območja, območja, kjer poteka industrijska tranzicija, 
najsevernejše regije z nizko gostoto prebivalstva ter otoške, čezmejne in gorske regije 
(člen III-220). 

 

F) Določba o strukturnih skladih in kohezijskem skladu 
 

Logika člena I-55 je razširjena na člen III-223 § 2 (prej člen 161 pogodbe ES), ki določa, da 
mora biti prvi večletni finančni okvir, sprejet po veljavnih določbah, sprejet soglasno: „Prve 
določbe o strukturnih skladih in kohezijskem skladu, ki se sprejmejo za določbami, 

                                                 
11) Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, Azori, Reunion, Madeira in Kanarski otoki 
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veljavnimi na dan podpisa pogodbe o ustavi za Evropo, se določijo z evropskim zakonom 
Sveta. Svet odloča soglasno po pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta“. 

 
1.4. Ribištvo 
 
A) Spremembe zakonodajnega postopka 
 
Evropska ustava bi bila pomemben korak naprej za ribištvo v smislu izboljšanja, ki ga 
zagotavlja zakonodajnemu postopku predvsem s tem, da prvič uvaja soodločanje o tem 
področju.  
 
Na podlagi obstoječih pogodb ostaja ribištvo edina skupna evropska politika, kjer se pri 
odločanju uporablja izključno postopek posvetovanja. Ustava v skladu s členom III-231 § 212) 
razširja običajen zakonodajni postopek posvetovanja na določbe, ki so potrebne, da se dosežejo 
cilji skupne ribiške politike.  
 
To bi navsezadnje zagotovilo Parlamentu ustrezno vlogo v postopku odločanja v zvezi z 
glavnimi smernicami, ki se uporabljajo za sektor, zlasti v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in 
izkoriščanjem živih vodnih virov, načini spremljanja in izvedbenimi ukrepi, določili in pogoji, 
ki urejajo dostop do vod in virov, ter trženjem ribiških proizvodov, strukturno politiko in 
politiko upravljanja zmogljivosti ladjevja, skupno ureditvijo trgov in ribogojstva. 

 
Vseeno v skladu s členom III-231 § 313) in edinim posebnim sklicevanjem na ribištvo v 
celotnem dokumentu sprejema odločitve v zvezi z določanjem in dodeljevanjem možnosti 
ribolova le Svet. Letna določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC) in kvot so ena glavnih 
značilnosti politike. Izključitev Parlamenta iz postopka odločanja na tem področju na podlagi 
ustavne pogodbe je zelo obžalovanja vredna. 
 
Razen tega Parlament pozdravlja pravico, ki mu je bila dodeljena v osnutku ustave v zvezi z 
načelom subsidiarnosti, ter ugotavlja, da bi na področju ribištva skorajšnjo vzpostavitev 
regionalnih posvetovalnih odborov lahko razumeli kot skladno s tem pomembnim ustavnim 
načelom in kot velik korak naprej proti vračanju bolj lokaliziranega postopka odločanja pri 
upravljanju ribištva. 

Vseeno je končno besedilo za mnoge iz ribiškega sektorja, ki so sodelovali v dolgi razpravi o 
razvoju Ustave, povzročilo veliko razočaranje, kot je prikazano v točki 1.6. (glej 1.6. spodaj: 
Obžalovanja nekaterih parlamentarnih odborov v zvezi s trenutnim besedilom ustavne pogodbe 
in/ali njeno neratifikacijo) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12)  Evropski zakoni ali okvirni zakoni vzpostavljajo skupno ureditev trga iz člena III-228 § 1 in druge določbe, ki 

so potrebne, da se dosežejo cilji skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike. Sprejmejo se po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom. 

13)  Svet na predlog Komisije sprejme evropske uredbe ali odločbe o določanju cen, dajatev, pomoči in količinskih 
omejitvah ter o določanju in dodeljevanju ribolovnih možnosti. 
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1.5. Promet in turizem 
 

A) Promet 
 
Spremembe, ki jih je ustavna pogodba uvedla na področju prometne politike, so majhne in ne 
bodo neposredno vplivale na delo Odbora za promet in turizem. 
 

B) Turizem 
 
Osnutek ustavne pogodbe bo zagotovil jasno pravno podlago, ob kateri bi Komisija lahko 
predvidela pripravo okvira podpornih dejavnosti, ki bi omogočile okrepiti identiteto turističnega 
sektorja. 
 
Eden od oddelkov iz III. dela osnutka pogodbe je odslej posebej posvečen turizmu (Poglavje 4 – 
člen III-281). Predvideva, da „Unija dopolnjuje dejavnost držav članic na področju turizma, 
predvsem 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, predvsem z izmenjavo dobre 
prakse“. 

 
Glavna novost osnutka je, da bo Unija lahko izrecno določala zakonodajo glede turizma, da se 
določijo „posebni ukrepi za dopolnitev ukrepov držav članic za doseganje ciljev iz tega člena“, 
kar pa ne more vključevati „usklajevanja zakonov in upravnih predpisov držav članic“ (člen 
III-281 § 2). 
 

1.6. Obžalovanja nekaterih parlamentarnih odborov v zvezi s trenutnim besedilom 
ustavne pogodbe in/ali njeno neratifikacijo 
 

A) Odbor za kmetijstvo 
 
Na področju kmetijske politike si je moral Evropski parlament dolgo prizadevati, da je dosegel 
soodločanje. Od začetka skupne kmetijske politike, po skoraj pol stoletja, Evropski parlament in 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja sodelujeta pri postopku odločanja le pri posvetovanju. 
(Od amsterdamske pogodbe se soodločanje uporablja na področju okolja, varnosti živilskih 
izdelkov in varstvu potrošnikov.)  
 
Če ustavna pogodba začne veljati, bodo vse temeljne odločitve na področju kmetijske politike 
odvisne od soodločanja Evropskega parlamenta. Vendar bo v primeru neratifikacije 
demokratični primanjkljaj ostal.  
 
V zvezi z določanjem kvot, cen in količinskih omejitev besedilo ustavne pogodbe pomeni 
nazadovanje glede na sedanje stanje. O teh vprašanjih bo Svet odločal brez sodelovanja 
Evropskega parlamenta.  
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Razen tega so bili cilji, določeni za skupno kmetijsko politiko pred več kot pol stoletja, ponovno 
navedeni v členu III-227 § 1 besedila14). Vendar zdaj ne izražajo kmetijske politike, kot je bila 
večkrat spremenjena.  
 
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 SKP.  
 
Obširna pogajanja glede finančnih perspektiv 2007-2013 kažejo težave, ki jih odgovornim 
politikom povzroča ponovna opredelitev SKP. Razen tega končni sporazum, sprejet v okviru 
tega večletnega finančnega okvirja, ni v celoti rešil vprašanja SKP in tako omogočil široko 
nadaljnjo razpravo do leta 2008. Ta razprava bo obravnavala delež SKP v proračunu Skupnosti, 
prihodnji sistem financiranja in razdelitve pomoči, vsi ti elementi pa bodo povezani s 
prihodnostjo britanskega rabata. 
 
Kakor koli že, razen finančnih razprav bodo države morale rešiti osnovna vprašanja glede SKP, 
ki so se neprestano odlagala: med drugim, odnose med kmetijskim in prehrambenim modelom 
na eni strani ter evropskim socialnim modelom na drugi strani; skladnost tega evropskega 
kmetijsko-prehrambenega modela z multilateralizmom v okolju, kjer vlada globalizacija 
(zunanja zakonitost SKP); odnose med kmetijstvom in novimi zahtevami evropskih državljanov 
(notranja zakonitost); dodano vrednost skupne politike glede na možno ponovno 
nacionalizacijo; želen finančni delež SKP v proračunu Skupnosti, ki na koncu ponovno odloča o 
razdelitvi stroškov SKP med davkoplačevalce in/ali potrošnike ter določitvi nekaterih meril za 
razdelitev pomoči med upravičence ob spoštovanju vrednot evropske družbe.  
 

                                                 
14)  Cilji skupne kmetijske politike so:  
 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.  
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B) Odbor za regionalni razvoj 
 
Neratifikacija ustavne pogodbe bi v določeni meri lahko negativno vplivala na postopek 
odločanja o regionalni politiki in koheziji. 
 
V vsakem primeru manevrski prostor Parlamenta pri pogajanjih s Svetom o splošni uredbi za 
opredelitev nalog, prednostnih ciljev in organizacijo strukturnih in kohezijskih skladov in o 
uredbi, ki uvaja kohezijski sklad, ostaja zelo omejen. Ustavna pogodba predvideva, da se bo po 
podpisu pogodbe o prvih določbah glede splošne uredbe za obdobje 2007–2013 še odločalo s 
postopkom privolitve (soglasno odločanje Sveta po odobritvi Evropskega parlamenta).  
 
Parlament je že poudaril, da mu postopek privolitve za sprejetje splošne uredbe ne omogoča, da 
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 v nasprotju s postopkom soodločanja. To se je pokazalo v trenutnih pogajanjih s Svetom o 
novem pravnem okviru za obdobje 2007–2013, zlasti v prošnji Evropskega parlamenta, da se 
oblikujejo rezerve Skupnosti za uspešnost za proračunska sredstva, namenjena kohezijski 
politiki in neuporabljena sredstva, ki jo je Svet že v začetku zavrnil.  
 
Pomanjkanje izrecne pravne podlage v pogodbah glede ozemeljske kohezije je obžalovanja 
vredno. Ozemeljsko razsežnost kohezijske politike, ki je nujni in nerazdružljivi sestavni del cilja 
ekonomske in socialne kohezije, bi lahko države članice zaradi pomanjkanja posebne pravne 
podlage v svojih operativnih programih zanemarile. Vendar je v strateških smernicah Skupnosti 
za kohezijo 2007–2013, ki jih je predstavila Evropska komisija, ozemeljska kohezija bistven del, 
te smernice pa so zdaj odvisne od privolitve Evropskega parlamenta.  
 
Podobno to povzroča težavo v zvezi z neuradnimi zasedanji Sveta ministrov za regionalno 
politiko in kohezijo, kjer je bila ozemeljska kohezija ena od prednostnih točk na programu, kot 
je bilo poudarjeno v sklepih predsedstva zadnjega neuradnega zasedanja Sveta ministrov o 
ozemeljski koheziji 20. in 21. maja 2005 v Luksemburgu.  
 

C) Odbor za ribištvo 
 
Skupna ribiška politika se je v zadnjih dvajsetih letih zelo razvila in je zdaj samostojna sektorska 
politika Skupnosti s posebnimi cilji. Odbor za ribištvo in Parlament kot celota sta obžalovala 
dejstvo, da zaporedne pogodbe, vključno s pogodbo o ustavi za Evropo, ne vsebujejo oddelka ali 
skupine ločenih določb, ki bi bile posebej povezane s skupno ribiško in ribogojsko politiko. 
 
Odbor zato zavrača pristop iz člena III-22515 Ustave, ki zmanjšuje pomen skupne ribiške 
politike, ki je tako le dodatek skupni kmetijski politiki, namesto da bi bila javno priznana kot 
samostojna politika. 
 
Ustava ne opredeljuje posebnih ciljev skupne ribiške politike ali načinov za njihovo 
uresničevanje. Tako nekateri cilji iz člena III-227 in načini za njihovo doseganje iz člena III-228 

                                                 
15)  Unija opredeli in izvaja skupno kmetijsko in ribiško politiko. 
 „Kmetijski proizvodi“ pomenijo rastlinske, živinorejske in ribiške proizvode ter proizvode prve stopnje 

predelave teh proizvodov. Sklicevanje na skupno kmetijsko politiko ali kmetijstvo in uporaba izraza 
„kmetijski“ se razumeta kot sklicevanje tudi na ribištvo, ob upoštevanju posebnih značilnosti tega sektorja. 
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veljajo le za skupno kmetijsko politiko, čeprav bi se naj omenjena člena uporabljala za 
kmetijstvo in ribištvo. 
 
Podobno so izpuščeni glavni cilji s področja ribištva. Ustava ne omenja ključnega cilja, da se 
omogoči izkoriščanje živih vodnih virov in proizvodov iz ribogojstva na dolgotrajni podlagi v 
okviru trajnostnega razvoja, pri čemer se zagotavlja, da so socialni, gospodarski in okoljski 
vidiki primerno uravnoteženi. 
 
V zvezi s strukturnimi skladi finančni instrument za usmerjanje ribištva ni niti naveden kot eden 
od skladov v členu III-22116).  
Parlament je vedno vztrajal, da mora biti njegova odobritev (privolitev) pogoj za sprejetje 
katerega koli mednarodnega sporazuma o ribištvu. Zdi se, da člen III-32517 to zagotavlja in 
lahko zato pomeni pomemben napredek v zvezi s krepitvijo vloge Parlamenta pri sklepanju 
omenjenih sporazumov. 

                                                 
16)  Države članice vodijo svojo gospodarsko politiko in jo usklajujejo tako, da dosegajo tudi cilje iz člena III-220. 
 Pri oblikovanju in izvajanju politik in dejavnosti Skupnosti ter vzpostavljanju notranjega trga se upoštevajo 

cilji iz člena III-220 in se prispeva k njihovemu uresničevanju. Unija podpira uresničevanje teh ciljev tudi z 
delovanjem v okviru strukturnih skladov (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Usmerjevalni 
oddelek; Evropski socialni sklad; Evropski sklad za regionalni razvoj), Evropske investicijske banke in drugih 
obstoječih finančnih instrumentov. 

17)  Sporazumi, ki zajemajo področja, za katera se uporablja običajni zakonodajni postopek ali posebni zakonodajni 
postopek, kjer je potrebno soglasje Evropskega parlamenta. 
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II. Zadnji dogodki po francoskem in nizozemskem referendumu 
 
2.1. Načrt D 
 
Po francoskem in nizozemskem referendumu o pogodbi o ustavi za Evropo so voditelji držav in 
vlad junija 2005 pozvali k času za razmislek, da bi organizirali širše razprave v vsaki državi 
članici. Evropska komisija je tako 13. oktobra 2005 začela z Načrtom D (demokracija, dialog in 
razprava). Načrt D postavlja temelje poglobljenega dialoga o prihodnosti Evrope. 
 
Zasnovan je kot razprava, dialog in poslušanje. Je sredstvo, ki spodbuja politične ideje za 
doseganje sprememb. Določen cilj je uresničevanje novega soglasja o politikah, ki bi bile 
primerne, da bi Evropi omogočili obvladovanje izzivov 21. stoletja.  
 
Evropski državljani si ob srečevanju z izzivi globalizacije postavljajo zahtevna vprašanja o 
varnosti zaposlitve in pokojninah, migracijah in življenjski ravni. Evropa se mora obnoviti, da 
bo lahko pripomogla k rešitvi. Cilj Načrta D je tako vnesti več demokracije v Evropsko unijo, 
spodbujati širšo javno razpravo in omogočiti uresničevanje novega soglasja o prihodnji smeri 
EU.  
 
Če so nacionalne razprave o ratifikaciji evropske ustave potrdile privrženost državljanov 
Evropski uniji, so prav tako izpostavile njihov vse večji občutek oddaljenosti v zvezi z 
demokratičnim postopkom. Prišel je čas za poslušanje in ukrepanje. V tem smislu si mora Načrt 
D prizadevati za razjasnitev, poglobitev in legitimizacijo novega soglasja o Evropi, odgovarjati 
kritikam in omogočiti iskanje rešitev, če pričakovanja niso bila izpolnjena. 
 
Načrt D ni omejen le na obdobje razmisleka. Moral se bo izvajati v celem mandatu sedanje 
Komisije in tudi v prihodnosti. Trenutno krizo bo mogoče odpraviti le z uresničevanjem novega 
soglasja o evropskem projektu, ki ga pričakujejo državljani. 
 
Končno je Načrt D proces poslušanja, ki mora Evropski uniji omogočiti, da odgovori na 
zaskrbljenost državljanov. Cilj Komisije je spodbuditi razpravo in doseči priznanje dodane 
vrednosti, ki jo lahko zagotovi Evropska unija. Za demokratično obnovo morajo imeti evropski 
državljani pravico, da se upoštevajo njihova mnenja.  
 
Nacionalne razprave morajo torej biti oblikovane tako, da bodo sklepi, ki bodo na njih nastali, 
imeli neposreden vpliv na politični program Evropske unije.  
Ta proces poslušanja mora voditi k jasnim rezultatom, ki se bodo upoštevali po obdobju 
razmisleka (glej spodaj 2.4.: Sporočilo Komisije o prihodnosti Evrope).  
 
Začetek drugega dela Načrta D je predviden za oktober tega leta. 
 
V zvezi s tem je treba omeniti tudi Belo knjigo Komisije o evropski komunikacijski politiki, 
objavljeno 1. februarja 2006. Ob vključevanju v „Plan D“ je cilj te pobude spodbuditi novo 
komunikacijsko politiko za vzpostavitev bolj neposrednega dialoga med Evropsko unijo in 
njenimi državljani. V tem smislu so evropske institucije na splošno in zlasti Evropski parlament 
neposredno udeležene na ravni lastnih komunikacijskih in informacijskih politik. 
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2.2. Poročilo Duff-Voggenhuber, „Čas za razmislek: struktura, teme in okvir za oceno 
razprave o Evropski uniji“ 
 
V tem smislu in kot odgovor na sklep Evropskega sveta junija 2005 o začetku časa za dialog in 
razmislek je Evropski parlament 19. januarja 2006 (s 385 glasovi za, 125 proti in 51 vzdržanimi 
glasovi), izglasoval poročilo Andrewja Duffa in Johannesa Voggenhubera. Evropski poslanci so 
tako želeli zagotoviti, da bo nova razprava vodila k otipljivim rezultatom, in so zahtevali 
podaljšanje časa za razmislek. 
 
Poročevalci so poudarili potrebo po sodelovanju vseh državljanov pri razvoju Evrope in 
kritizirali Svet in Odbor, da nista določila jasnega cilja časa za razmislek. 
 
Parlament je s ponovnim izražanjem prepričanja, da pogodba iz Nice ne ponuja uspešne podlage 
za zagotovitev nadaljevanja postopka vključevanja, je Parlament potrdil svojo odločenost za 
oblikovanje ustavnega sporazuma, ki krepi parlamentarno demokracijo, preglednost in pravno 
državo, potrjuje temeljne pravice, razvija državljanstvo in povečuje zmogljivost razširjene 
Unije, da učinkovito deluje na notranji in mednarodni ravni. Tako je zahteval, da se izpolnijo 
vsa prizadevanja za zagotovitev, da bo ustava začela veljati leta 2009. Poslanci so prav tako 
ocenili, da po pristopu Romunije in Bolgarije ni mogoča nobena druga širitev brez nove ustavne 
podlage. 
 
Razen tega so člani kritizirali predloge, katerih cilj je vzpostavitev omejenih skupin držav 
članic, ki bi lahko začele izvajati reforme, pri čemer puščajo druge države ob strani, kot tudi 
rešitve, ki si prizadevajo za oblikovanje koalicij držav članic zunaj Evropske unije.  
 
Plenarno zasedanje je navedlo več možnosti za usodo ustave: opustitev ustavnega osnutka; 
nadaljevanje ratifikacije nespremenjenega trenutnega besedila; pojasnitev ali obogatitev 
trenutnega besedila; prestrukturiranje in/ali sprememba besedila za njegovo izboljšanje; celotna 
prenovitev. Menilo je, da bi ohranitev trenutnega besedila pomenila pozitiven rezultat časa za 
razmislek, vendar bo to mogoče le, če bodo predvideni tudi pomembni ukrepi s ciljem pomiritve 
in prepričanja javnega mnenja. 
 
Parlament je torej predlagal uporabo sedanjega časa za razmislek za oživitev ustavnega osnutka 
v okviru širše javne razprave o prihodnosti evropskega vključevanja. Ta evropski dialog bi si 
moral prizadevati za pojasnitev, utrditev in demokratizacijo soglasja o ustavi ter za odgovor na 
kritike in iskanje rešitev tam, kjer pričakovanja niso bila izpolnjena. Gre za „Parlamentarne 
forume“ in „Forume državljanov“. 
 
Poslanci so predlagali, da prvi medparlamentarni forum poteka spomladi 2006, da bi poslušali 
nacionalne in evropske poslance, cilj česar je predložitev podrobnih priporočil Evropskemu 
svetu (glej spodaj 2.3. Prvi rezultati skupnega srečanja Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov). 
 
Ta prvi parlamentarni forum bi se moral osredotočiti na omejeno število prednostnih vprašanj, 
in sicer: cilj evropskega vključevanja; vlogo Evrope v svetu; prihodnost evropskega 
gospodarskega in socialnega modela v okviru globalizacije; meje Evropske unije; svobodo, 
varnost in pravico; financiranje EU.  
 
Hkrati je Parlament za zagotovitev večjega sodelovanja od držav članic zahteval, da na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni s pomočjo Komisije organizirajo številna javna srečanja 
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in razprave v medijih o prihodnosti Evrope – „Forumi državljanov“ – strukturirane okoli tem, 
ki so predmet skupnega sporazuma. Te razprave bi morale vključevati politične stranke, socialne 
partnerje, civilno družbo, akademsko skupnost in medije. Prav tako je predlagal, da politične 
stranke v internih razpravah in volilnih kampanjah bolj poudarijo evropsko razsežnost. 
 
Parlament je na koncu izrazil željo, da se zaključki časa za razmislek oblikujejo v drugi polovici 
2007 ter da se na tej stopnji jasno odgovori na vprašanje o tem, kako pospešiti razvoj ustave.  
 

2.3. Prvi rezultati srečanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti 
 
8. in 9. maja je srečanje med evropskimi in nacionalnimi poslanci o prihodnosti Evrope, ki je 
potekalo v Evropskem parlamentu, uvedlo medparlamentarno razsežnost te razprave. Ta forum 
je združil več kot 200 evropskih in nacionalnih poslancev iz 25 držav članic in držav kandidatk 
(Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija). 
Udeleženci so razpravljali v različnih delovnih skupinah o naslednjih temah: Evropska unija v 
svetu in meje EU; Globalizacija ter ekonomski in socialni model; Svoboda, varnost, pravica: 
kakšne perspektive?; Prihodnja finančna sredstva Unije.  
 
Od zdaj je predvidena trajna narava ene od teh skupin: tiste v zvezi s finančnimi sredstvi EU. 
Skupna razprava je dejansko nujna, ker je to zelo občutljivo področje v pristojnosti nacionalnih 
parlamentov, ki želijo biti vključeni v postopek analize in odločanja, ki se bo začel v letu 2008.  
 
Dosežen je bil prvi otipljivi rezultat, ki mora omogočati okrepitev nadzora spoštovanja 
subsidiarnosti s strani nacionalnih parlamentov. Predsednik Barroso je med svojim govorom 
izjavil, da bo od zdaj Komisija vse zakonodajne predloge nacionalnim parlamentom posredovala 
istočasno kot Evropskemu parlamentu.  
 
Velika večina poslancev je torej zagovarjala ohranitev ustavnega osnutka in več jih je poudarilo, 
zakaj bi odsotnost ustavne pogodbe škodila državljanom (Španec Carnero Gonzalez je zlasti 
govoril o „strošku nesprejetja Ustave“). Vendar se je nekaj poslancev (Poljska, Republika 
Češka) nagibalo predvsem k trditvi, da „je Ustava mrtva“. 
 
Vsi govorniki so ocenili, da za sprejemanje konkretnih in pogumnih ukrepov za oživitev Evrope, 
ki državljanu dokazuje, da mu dejavnosti Skupnosti koristijo, ni bilo treba čakati na ustavni 
razvoj. Vendar je več poslancev je zavrnilo težnjo po zamenjavi celotne ustavne pogodbe z 
določenimi omejenimi dejavnostmi, po sprožitvi „Evrope projektov“ kot nadomestne možnosti 
skupnega projekta. 
 
Mnenja glede prihodnjih širitev so se zelo razlikovala. Po mnenju nekaterih se morajo pristopi 
izvajati brez prekinitve; drugi (številnejši) pa so ocenili, da je dolg premor nujen, in opozorili na 
nevarnosti spreminjanja. Zamisli glede evropskega socialnega modela so se prav tako zdele zelo 
različne in včasih nejasne.  
 
Vseeno je to srečanje povzročilo spodbudne rezultate in hkrati opozorilo na različna stališča. Ta 
srečanja bodo od zdaj stalno potekala. Drugo srečanje bo tako decembra, druga pa bodo sledila.  
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2.4. Sporočilo Komisije o prihodnosti Evrope 
 
Evropska komisija je 10. maja 2006 sprejela dve sporočili o prihodnosti Evrope, ki jih je 
predložila Evropskemu svetu 15. in 16. junija: 
 

– eno z naslovom „Agenda državljanov: doseganje rezultatov za Evropo“, v katerem 
poudarja zlasti svoje prizadevanje za „Evropo rezultatov“, ki dejansko izpolnjuje 
pričakovanja in zahteve državljanov; 
– drugo z naslovom „Čas za razmislek in Načrt D“, v katerem navaja zaključke iz 
izkušenj, pridobljenih po začetku razmisleka junija 2005 in predstavitve „Načrta D“ 
oktobra 2005. 

 
Izhodišče Komisije je ugotovitev, da v zvezi z evropsko ustavo med državami članicami 
trenutno ne obstaja soglasje o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za rešitev krize, in da je zato 
potreben dodaten čas za načrtovanje ureditve institucionalnega vprašanja. Čeprav si Komisija še 
vedno prizadeva za vrednote, načela in vsebino Ustave, ne želi, da ustavni zastoj ohromi ali 
onemogoči politično delovanje Evropske unije. Zato Komisija predlaga dvojni pristop:  
 

– sprejetje in hitro izvajanje „Pozitivne agende“, ki državljanom nudi „Evropo 
rezultatov“ s čim večjim izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo obstoječe pogodbe; 
– hkratno in postopno nadaljevanje razprave o Evropski ustavi, da se reši institucionalna 
težava Evropske unije, po možnosti do leta 2009.  

Nova „Agenda državljanov za Evropo“, ki jo predlaga Komisija, vključuje zlasti dvanajst 
konkretnih predlogov, ki zajemajo naslednja pomembna področja:  

 
A) Notranji trg. Komisija bo začela temeljno revizijo delovanja notranjega trga za 

določitev, kje ta enotni trg še ni bil v celoti vzpostavljen v škodo državljanov. Poročilo „Enotni 
trg v 21. stoletju“, ki vključuje konkretne predloge, bo Evropskemu svetu in Evropskemu 
parlamentu predloženo v letu 2007; 

 
B) Solidarnost, možnosti in dostop za državljane. Komisija bo ocenila socialne 

razmere evropskih družb in sprožila „Agendo za dostop in solidarnost“. Cilj te agende (ki bo 
temeljila na ukrepih, določenih na neuradnem zasedanju Evropskega sveta v Hampton Courtu 
oktobra 2005) bo dodajanje socialne razsežnosti k reviziji notranjega trga, predvideni za leto 
2007. Praktično želi Komisija tudi izboljšati informacije Evropejcev o pravicah, ki jih imajo kot 
državljani EU; 

 
C) Svoboda, varnost, pravica. Komisija bo državam članicam predlagala, da se 

pravosodno in policijsko sodelovanje ter sodelovanje v zvezi z zakonitimi migracijami prenese 
iz tretjega v prvi steber. Predlog bo temeljil na členu 42 pogodbe iz Nice, njegov cilj pa bo čim 
boljše izkoriščanje možnosti, ki jih ponujajo sedanje pogodbe brez evropske ustave; 

 
D) Širitev. Komisija bo v naslednjih mesecih okrepila razpravo o dodani vrednosti 

širitev (da bi prepričala državljane) in točni opredelitvi absorpcijske sposobnosti Evropske unije 
(eno od meril, določenih v Kopenhagnu). Nato bo Evropskemu svetu decembra 2006 predstavila 
novo poročilo o prihodnji strategiji širitve Evropske unije; 

 
E) Evropska unija v svetu. Komisija, ki je prepričana o zelo močni podpori evropskih 

državljanov v korist bolj učinkovite in prepoznavne vloge Evropske unije v zunanji politiki, bo 
Svetu predstavila „strateški papir“ s konkretnimi zamislimi o možnosti okrepitve instrumentov 
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in vloge zunanje politike Evropske unije na podlagi obstoječih pogodb. Komisija bo zlasti 
preučila možnost izboljšanja usklajenosti in povezanosti zunanjih dejavnosti Komisije z 
dejavnostmi drugih evropskih institucij in držav članic; 

 
F) Subsidiarnost, „Boljša priprava zakonodaje“, preglednost. Komisija bo od zdaj vse 

svoje zakonodajne predloge in informativna sporočila parlamentom držav članic posredovala 
neposredno in hkrati kot Evropskemu parlamentu. Nacionalni parlamenti se bodo tako od 
začetka postopka odločanja lahko odzvali na te predloge. Novi predlogi o pobudi „Boljša 
priprava zakonodaje“ bodo predstavljeni jeseni. Komisija v zvezi s preglednostjo namerava 
pospešiti dela za dostop do dokumentov. 

 
*       *       * 

 
Evropski poslanci so 16. maja 2006 poslušali Margot Wallström, komisarko za institucionalne 
odnose, ki je predstavila obe sporočili Komisije, sprejeti v okviru časa za razmislek o 
prihodnosti Evrope. Mnenja poslancev glede predlogov Komisije se razlikujejo. Nekateri 
podpirajo njeno željo, da z vztrajanjem na konkretnih rezultatih evropskega vključevanja 
Evropo približa državljanom. Drugi ji očitajo njeno pomanjkanje prizadevanja v zvezi z Ustavo. 

 
*       *       * 

 
Osnutek predloga resolucije o prihodnjih stopnjah časa za razmislek je 28. aprila 2006 predložil 
Jo Leinen v imenu odbora za institucionalne zadeve in bo predstavljen na junijskem plenarnem 
zasedanju. Med drugim zahteva, da Evropski svet Francijo in Nizozemsko pozove, da preučita 
možnosti za nadaljevanje postopka referenduma. Isti osnutek resolucije Evropsko komisijo 
poziva, da oceni „strošek nesprejetja Ustave“. 
 

*       *       * 
Evropski svet bo 15. in 16. junija zlasti ocenjeval „čas za razmislek“ in razpravljal o prihodnosti 
Evrope. 
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Priloga: Stanje trenutnih postopkov ratifikacije 
 

Previous European 
referendums Member State Procedure Date scheduled 

Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. Austria 1994: accession Approval by Bundesrat 25 May 2005  
Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  Belgium NO Approval by the Walloon regional 

Parliament: 29 June 2005.  Indicative referendum ruled 
out  Approval by the French Community 

Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  Cyprus NO 

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  

Referendum.  
But no final decision so far  Czech Republic 2003: accession 

1972: accession 
1986: Single 
European Act 
1992: Maastricht 
Treaty (twice)  
1998: Amsterdam 
Treaty  
2000: euro 

Referendum postponed (no new date has 
been set)  Denmark Referendum  

Estonia  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 

Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement 
EEC  
1992: Maastricht 
Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single 
European Act  
1992: Maastricht 
Treaty 
1998: Amsterdam 
Treaty  
2001 and 2002: Nice 
Treaty 
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Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 

Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg  Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the 
EC 
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