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Sammanfattning: 
 
Bestämmelserna om struktur- och sammanhållningspolitiken har ändrats avsevärt i det konstitutionella 
fördraget. I föreliggande meddelande analyseras fem områden i större detalj: jordbruk, kultur, regional 
utveckling, fiske samt transport och turism. Efter de misslyckade folkomröstningarna om det 
konstitutionella fördraget i Frankrike och Nederländerna går EU återigen igenom en period präglad av oro, 
rädsla och frågor. I detta sammanhang har olika initiativ lanserats på institutionell nivå för att ge projektet 
om ”Europeiska unionens framtid” ny drivkraft. Plan D, som lagts fram av Europeiska kommissionen, har 
som mål att på detta vis göra Europeiska unionen mer demokratisk, främja en bred offentlig debatt och 
möjliggöra genomförandet av ett nytt samförstånd om Europeiska unionens framtida riktning. 
Europaparlamentet har i sin tur antagit ett betänkande med titeln ”Perioden av eftertanke: struktur, 
områden och ramar för bedömningen av debatten om Europeiska unionen”. Europaparlamentets ledamöter 
har på detta sätt velat försäkra sig om att den nya debatten skall leda till konkreta resultat och har begärt att 
perioden av eftertanke skall förlängas. Ett av betänkandets konkreta förslag om att hålla ett 
interparlamentariskt forum under våren 2006 genomfördes den 8 maj i år. Målet för såväl 
Europaparlamentets ledamöter som för de nationella parlamenten var att lägga fram detaljerade 
rekommendationer för Europeiska rådet. Den 10 maj 2006 antog kommissionen två meddelanden: det ena 
med titeln ”En agenda för EU-medborgarna: EU skall visa resultat”, i vilket kommissionen framför allt 
upprepar sin ambition med ett ”resultatens EU” som konkret svarar mot medborgarnas förväntningar och 
krav. I det andra meddelandet, med titeln ”Perioden av eftertanke och Plan D”, drar kommissionen de 
första slutsatserna av de erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av perioden av eftertanke i juni 2005 
och framläggandet av Plan D i oktober 2005. I sitt senaste resolutionsförslag om nästa steg under perioden 
av eftertanke och analys om Europas framtid begär Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor 
bland annat att Europeiska rådet skall uppmana Frankrike och Nederländerna att undersöka hur 
folkomröstningsprocessen kan återupptas. 
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Inledning 
 
EU går åter igenom en period präglad av oro, rädsla och frågor. Detta tillstånd beror naturligtvis 
på och kan förklaras av den aktuella situationen med ett kärvt ekonomiskt konjunkturläge, 
förlorad konkurrenskraft jämfört med andra stora ekonomier i världen, en oro i fråga om 
immigrationen, utvidgningen och de sociala problemen och en djup splittring i fråga om utrikes- 
och försvarspolitiken. Till denna brokiga samling ekonomiska, politiska och sociala bekymmer 
har följaktligen det konstitutionella fördraget lagts. Dess uppkomst markerar en djupgående 
förändring av det europeiska projektet.  
 
Fördraget innebär till att börja med en förändrad metod, på så sätt att man för första gången 
arbetat på ett öppet och demokratiskt sätt med hjälp av konventionen om Europas framtid, och 
en förändrad räckvidd på grund av fördragets ratificering genom folkomröstningar i ett ovanligt 
stort antal länder, med alla de risker som detta innebär.  
 
Det innebär också en förändrad karaktär, eftersom en konstitution är avsedd att ersätta de 
befintliga fördragen. 
 
Slutligen innebär det också ett ändrat innehåll, eftersom samtliga EU-institutioners effektivitet 
stärks, och demokratiska framsteg utan like dessutom gjorts.  
 
Alla dessa förändringar vittnar om i vilken utsträckning det konstitutionella fördraget återspeglar 
en lång inlärningsprocess och är mycket mer än bara en ”påbättring” av de tidigare fördragen. 
Den slutliga texten har väckt skilda reaktioner, men de främsta aktörerna medger likväl enhälligt 
att den lett till en pragmatisk reform av de befintliga institutionerna och att en avsevärd 
rationaliserings- och förenklingsansträngning har gjorts. 
 
Man kan inte förneka att det konstitutionella fördraget fortfarande är ett hybridprojekt, eftersom 
det är resultatet av motstridiga visioner om det europeiska projektets syfte. Det konstitutionella 
fördraget ingår således i en rad insikter som gjorts under Europeiska unionens halvsekellånga 
historia. Det konstitutionella arbetet fungerar under alla omständigheter som en reflexion om 
framtida framsteg, särskilt i fråga om problemen med ratificeringen.  
 
Ett år efter de misslyckade folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna är det dags att 
göra en sammanfattning.  
 
I detta meddelande skall det konstitutionella fördragets inverkan på struktur- och 
sammanhållningspolitiken således granskas i ett första avsnitt, och särskilt på fem följande 
områden: jordbruk, kultur, regional utveckling, fiske samt transport och turism. Sedan görs en 
genomgång av den senaste utvecklingen på institutionell nivå efter folkomröstningarna.  
 
En tabell över läget för de pågående ratificeringarna bifogas i bilaga. I. 
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I. Det konstitutionella fördragets inverkan på struktur- och 
sammanhållningspolitiken 
 
1.1. Jordbruk 
 
A) Ändringar av politikens innehåll 
 
Beträffande innehållet måste det konstateras att fördragens jordbrukskapitel knappt ändras 
genom det konstitutionella fördraget, på grund av ämnets komplexitet och den tidsbrist som 
hindrat slutfasen i arbetet med konventionen, såväl som avsaknaden av ett särskilt 
konventionsmandat.  
 
Följaktligen är jordbrukskapitlet, vars ordalydelse är från 1957, tyvärr föråldrat och saknar 
många av inslagen i den nya gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som redan är i kraft: bland 
annat det aktuella huvudmålet med stabila intäkter framför allt annat, vikten av 
landsbygdsutveckling (andra pelaren inom GJP, som inte ens förekommer i de juridiska 
texterna), de redan gällande mekanismerna och principerna för marknadspolitiken (allmänt 
frikopplat stöd, miljökrav, modulering, budgetdisciplin, flexibel förvaltning etc.), erkännandet 
av jordbrukets mångfunktionella karaktär, samhällets nya krav i fråga om jordbruket (framför 
allt beträffande folkhälsa och konsumentskydd, bevarande av miljön och den biologiska 
mångfalden, skyddet av djurs välbefinnande och av livsmedelskvaliteten etc.), kravet att den 
gemensamma jordbrukspolitiken skall vara förenlig med multilateralismen (WTO) och 
förmånsavtalen (Mercosur, AVS, Euromed etc.). 
 
Den gemensamma jordbrukspolitiken har, liksom historien visar, förvisso utvecklats och 
förändrats avsevärt sedan Romfördraget, utan att dess primärrättsliga referensram ändrats. Trots 
att denna klyfta mellan verkligheten och de rättsliga grunderna inte haft några verkliga 
konsekvenser tidigare, kommer man, inte desto mindre, förr eller senare ändå att behöva 
upprätta en överensstämmelse hos och göra en slutlig djupgående översyn av texten i fördragets 
jordbrukskapitel.  
 
B) Ändringar i fråga om behörighet och förfarande 
 
Två formella ändringar har gjorts:  
 

− Jordbruket upphör att vara en exklusiv behörighet för Europeiska unionen och blir en 
delad behörighet tillsammans med medlemsstaterna, vilket får vissa följder i form av 
förstärkt samarbete, men framför allt i form av ökad efterlevnad av 
subsidiaritetsprincipen inom den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Detta leder 
de facto till en ny plats för GJP inom den institutionella strukturen; 
 
− Den främsta ändringen gäller dock beslutsförfarandet. För första gången införs 
medbeslutande inom GJP, men partiellt1 (lagar och ramlagar) och med vissa gråzoner 
vars innehåll bör förtydligas. Sedan medbeslutande infördes inom GJP har 
Europaparlamentets behörigheter utan tvivel stärkts. Det bör dock betonas att om man 

                                                 
1) I artikel III-231.3 anges de områden som uteslutits från medbeslutandeförfarandet:  Rådet skall på förslag av 

kommissionen anta europeiska förordningar eller beslut om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa 
begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter. 
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tolkar texten bokstavligt förlorar Europaparlamentet samtidigt sin tidigare rådgivande 
makt i fråga om EU-förordningar och EU-beslut om så viktiga ämnen för 
jordbrukspolitiken som prissättning, stöd och åtgärder för att kontrollera utbudet. 

 
Man får dock anta att det interinstitutionella avtalet, som är avsett att reglera det 
lagstiftningsmässiga samarbetet efter att det konstitutionella fördraget trätt i kraft 
(artikel III-3972), kommer att göra det möjligt att åtgärda denna brist. I detta sammanhang vore 
det tänkbart att återinföra samråd med Europaparlamentet för samtliga EU-förordningar och 
EU-beslut om jordbruk.  
 
C) Budgetmässiga ändringar 
 
Beträffande budgeten bör man betona upphävandet av åtskillnaden mellan obligatoriska utgifter 
och icke-obligatoriska utgifter, vilket är en uppdelning som traditionellt sett varit förankrad i 
GJP och som i praktiken sammanfallit med de två befintliga pelarna (å ena sidan 
marknadspolitiken och å andra sidan politiken för landsbygdens utveckling). Vikten av detta 
upphävande kommer att framgå av de framtida diskussionerna om de årliga budgetarna. 
 

1.2. Kultur 
 
Trots att gemenskapens kulturpolitik fortfarande är obetydlig jämfört med den ekonomiska 
politiken, har dess ställning stärkts avsevärt under årens lopp, framför allt tack vare 
Europaparlamentets insatser. 
 
Europaparlamentet har följaktligen arbetat mycket aktivt under utarbetningsfasen av det 
framtida konstitutionella fördraget för att befästa kulturpolitiken inom Europeiska unionen. 
 
I början var en av EU-projektets drivkrafter således kulturen. Kultur nämns faktiskt i ingressen 
till det konstitutionella fördraget, där det preciseras att fördraget inspirerats av ”Europas 
kulturella, religiösa och humanistiska arv” och att EU ”önskar förbli en kontinent som är öppen 
för kultur”.
 
Det bör konstateras att kulturfrågorna nu beaktas i högre grad i fördraget, vilket framgår av dess 
behörighetsbestämmelser och materiella bestämmelser. 
  

A) Innehållsmässiga ändringar 
 
Kulturpolitiken saknade länge rättsliga grunder i EG-fördraget. Antagandet av 
Maastrichtfördraget gjorde det möjligt att fullborda denna önskan. Även om fördraget innehöll 
en artikel om kultur, ledde det emellertid fortsatt till en huvudsakligen ekonomiorienterad 
dynamik. Detta framgick bland annat av det faktum att de viktigaste texterna om kulturområdet 
byggde på rättsliga grunder som inte var avsedda för kulturfrågor. 
 
Det bör dock nämnas att i och med Nicefördraget fastställdes bland annat medbeslutande i 
EG-fördragets artikel 157 (industri), den aktuella artikeln III-279 i det konstitutionella fördraget, 
för viktiga kulturområden som till exempel Media-programmet om den audiovisuella sektorn 
och det europeiska filmarvets kulturella värde, såväl som ”kulturindustrin”.  
                                                 
2) Europaparlamentet, rådet och kommissionen skall samråda och i samförstånd reglera formerna för sitt samarbete. 

I detta syfte får de med beaktande av konstitutionen ingå interinstitutionella avtal som kan vara bindande.  
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Det konstitutionella fördraget kommer att ge kulturen ett nytt uppsving genom att bidra till att 
berika gemenskapsåtgärderna med en kulturell dimension. I fördraget upprepas respekten för 
den kulturella och språkliga mångfalden, vilken tas upp bland unionens mål3, eftersom denna 
respekt redan fanns med i stadgan om de grundläggande rättigheterna (som undertecknades i 
Nice i december 2000).  
 
Eftersom stadgan införlivats i fördraget nämns kultur hädanefter tre gånger i stadgan. Dess 
artiklar II-71.1 och II-71.24 gäller indirekt kultur, eftersom de rör yttrandefrihet och 
uppgiftsfrihet och eftersom respekten för mediernas frihet och deras mångfald uttryckligen 
nämns. I dess artikel II-82 föreskrivs att ”unionen skall respektera den kulturella, religiösa och 
språkliga mångfalden”. I artikel II-85 erkänns i sin tur rätten för äldre att ”leva ett värdigt och 
oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet”.  
 
Stadgans införlivande i det konstitutionella fördraget har således bidragit till att omvandla 
kulturens plats inom de grundläggande principerna för unionens rättssystem till lagstiftning.  
 
I ett vidare sammanhang bör man nämna framstegen i det konstitutionella fördraget på området 
för den europeiska idrottspolitiken. 
 
Idrott faller under flera av unionens ansvarsområden (särskilt artiklarna 149, 150, 151 och 152 i 
EG-fördraget, även om det inte nämns uttryckligen). I Amsterdamfördraget, i vilket ett 
Uttalande om idrott infördes, och därefter i Nicefördraget genom Uttalandet om idrottens 
specifika särdrag, erkändes den sociala, utbildningsmässiga och kulturella vikten av idrottens 
inneboende funktioner. 
 
Hänvisningen till idrott i det konstitutionella fördraget är resultatet av ett omfattande arbete. I 
artikel I-17 införlivas idrotten bland de områden på vilka unionen kan vidta stödjande, 
samordnande eller kompletterande åtgärder. 
 
I artikel III-2825 hänvisas det uttryckligen till idrottens sociala och pedagogiska funktion och till 
utvecklingen av den europeiska dimensionen inom idrotten. Denna nya behörighet skall knytas 
till utbildnings- och ungdomsområdet. 

                                                 
3)  Artikel I-3.3: Den skall respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det 

europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.
4)  1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida 

uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.  
  2. Mediernas frihet och mångfald skall respekteras.  
5)  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.  
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B) Förfarandemässiga ändringar och bekräftelse av kulturen i unionens övriga politik 
 
Kulturen ingår inom de områden där unionen är behörig att vidta åtgärder för att stödja, 
samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, utan att för den skull ersätta deras 
behörighet på dessa områden. Det handlar naturligtvis inte om att utarbeta en 
harmoniseringspolitik som skulle strida mot målen för den kulturella mångfalden inom själva 
Europeiska unionen. 
 
Det handlar däremot om att främja utvecklingen av det kulturella samarbetet inom gemenskapen 
(artikel III-280.2)6. Detta mål har bland annat uppnåtts genom att kulturen beaktas inom den 
övriga unionspolitiken, och följaktligen bekräftas i högre grad. 
 
Den stora förändringen infördes emellertid genom övergången till kvalificerad majoritet 
(artikel III-280.5a) i beslutsprocessen (föreskrivs i EG-fördragets aktuella artikel 151) i syfte att 
minska förhandlingsperioden för kulturprogram och göra det möjligt att verkligen prioritera 
programmen genom ökade åtaganden gentemot kulturindustrin. Om det konstitutionella 
fördraget ratificeras kommer Europaparlamentets behörigheter sålunda att stärkas avsevärt. 
 
För att stärka kulturpolitiken innehåller det konstitutionella fördraget en möjlighet att göra 
kulturindustrin berättigad till stöd ”för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd 
inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot 
det gemensamma intresset” (artikel III-167.3d), vilket sålunda principiellt anses som förenligt 
med den inre marknaden.
 
”Det kulturella undantaget” har i huvudsak förlängts: principen om enhällighet skall fortsätta att 
gälla inom rådet ”om dessa avtal riskerar att negativt påverka unionens kulturella och språkliga 
mångfald” (artikel III-315.4a). Parlamentet deltar också för första gången i godkännandet av 
handelsavtal (artikel III-325.6a). 
 
Avslutningsvis införs i artikel III-286.27 associeringen av utomeuropeiska länder och territorier 
och främjandet av den kulturella utveckling som de eftersträvar.
 

1.3. Regional utveckling 
 
I det konstitutionella fördraget införs för första gången en roll och en plats för de regionala och 
lokala myndigheterna i det europeiska politiska systemet, framför allt tack vare erkännandet av 
principen om regionalt och lokalt självstyre, införandet av territoriell sammanhållning i 
unionens målsättningar, den nya definitionen av subsidiaritetsprincipen och de nya rättigheter 
och ansvarsområden som Regionkommittén tilldelats. 
 

                                                 
6)  ”Unionens insatser skall syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och 

komplettera deras verksamhet när det gäller  
  a) att förbättra kunskaperna om och spridningen av de europeiska folkens kultur och historia,  
  b) att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse,  
  c) icke-kommersiellt kulturutbyte,  
  d) konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.”  
7)  ”Associeringen av dessa länder och territorier skall i första hand främja invånarnas intressen och välstånd så att 

de kan uppnå den ekonomiska, sociala och kulturella utveckling som de eftersträvar.” 
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En bättre definition och fördelning av behörigheterna inom unionen är också ett betydande 
framsteg, eftersom det hädanefter kommer att bli mycket enklare att fastställa ansvarsnivåerna 
för vart och ett av unionens politikområden. 
 

A) Ändringar av lagstiftningsförfarandet 
 

- Samtyckesförfarandet (före detta artikel 161 i EG-fördraget) ersätts av 
medbeslutandeförfarandet (artikel III-223): ”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel III-224, skall europeiska lagar8 ange strukturfondernas uppgifter, huvudmål 
och organisation – vilket kan omfatta en omgruppering av fonderna, de allmänna regler 
som skall tillämpas på fonderna och de bestämmelser som behövs för att säkerställa 
deras effektivitet och samordningen av fonderna med varandra och med andra befintliga 
finansieringsorgan”; 

- I artikel III-223.2 föreskrivs dock ett undantag från denna bestämmelse för antagandet av 
”första bestämmelser” i frågan efter att det konstitutionella fördraget undertecknats. 
Dessa ”första bestämmelser” skall meddelas genom ”en europeisk lag som antas av 
rådet”9: rådet skall besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande (rör 
programplaneringsperioden 2007–2013). 

 

B) Införande av lokala och regionala myndigheter i det konstitutionella fördraget 
 

- I artikel I-5 hänvisas det uttryckligen till erkännandet av det lokala och regionala 
självstyret10 såsom inneboende i medlemsstaternas nationella identitet; 

- Del II (Stadgan om de grundläggande rättigheterna): i ingressen erkänns särskilt 
medlemsstaternas nationella identitet och organisering av sina offentliga myndigheter 
på nationell, regional och lokal nivå. 

 

C) Införande av territoriell sammanhållning och erkännande av denna som mål och delad 
behörighet inom unionen 
 

- I artikel I-3.3 föreskrivs att Europeiska unionen ”skall främja ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna”; 

- I artikel I-14 införs ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” som delad 
behörighet; 

- I artikel II-96 föreskrivs: ”Unionen skall för att främja social och territoriell 
sammanhållning i unionen erkänna och respektera den tillgång till tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som föreskrivs i nationell lagstiftning och praxis i enlighet med det 
konstitutionella fördraget"; 

- Till följd av upprepade uppmaningar från Europaparlamentet stadgas i artikel III-220 
(före detta artikel 158 i fördraget) i det nya avsnitt 3 (Ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning): ”Unionen skall utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i syfte att främja en harmonisk 
utveckling inom hela unionen. Unionen skall särskilt sträva efter att minska skillnaderna 
i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade 

                                                 
8)  Med ”europeiska lagar” avses medbeslutandeförfarandet. 
9)  Med en ”europeisk lag som antas av rådet” avses en rättsakt som antas av enbart rådet efter 

Europaparlamentets godkännande (samtycke). 
10)  De ändringar som införts genom det konstitutionella fördraget står med kursiv och fet stil. 
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regionerna. 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.” 

 
D) Tillämpning av subsidiaritetsprincipen också för de lokala och regionala 
myndigheterna, och inte längre enbart för definitionen av förbindelserna mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaterna 
 

- I artikel I-11.3 utvidgas tillämpningen av subsidiaritetsprincipen till lokal och regional 
nivå: ”… 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, vare 
sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den 
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå”. I 
artikel I-46.3 bekräftas för övrigt att besluten skall fattas så nära medborgarna som 
möjligt; 

- I första artikeln i protokollet om subsidiaritet uppmanas kommissionen att utvärdera och 
beakta den finansiella och administrativa inverkan av förslagen till ny lagstiftning på de 
lokala och regionala regeringarna: ”Innan kommissionen föreslår en europeisk 
lagstiftningsaktsakt skall den hålla omfattande samråd. Vid dessa samråd skall i 
förekommande fall den regionala och lokala dimensionen av de planerade 
åtgärderna beaktas”; 

- När det gäller åtal som väckts inför EG-domstolen för åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen föreskrivs det i artikel 8 i protokollet att talan för åsidosättande 
”även får väckas av Regionkommittén mot europeiska lagstiftningsakter som enligt 
det konstitutionella fördraget inte kan antas utan att kommittén har hörts”; 

- I artikel III-365.3 i det konstitutionella fördraget föreskrivs att ”Europeiska unionens 
domstol skall på de villkor som anges i punkterna 1 och 2 vara behörig att pröva en talan 
som (…) Regionkommittén väcker för att tillvarata sina rättigheter” (det vill säga den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen). 

 

E) Nya bestämmelser om statligt regionalstöd 
 

- I artikel III-167.2 (före detta artikel 87 i EG-fördraget) föreskrivs ett undantag för statligt 
stöd till områden i Förbundsrepubliken Tysklands regioner som påverkas av Tysklands 
delning. Detta undantag kan emellertid upphävas fem år efter ikraftträdandet av det 
konstitutionella fördraget; 

- Till följd av Europaparlamentets rekommendationer har specifika bestämmelser för 
regioner i yttersta randområden stärkts i artikel III-167.3a för ”regioner där 
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på 
sysselsättning och i de regioner som avses i artikel III-42411, med hänsyn till dessa 
regioners strukturella, ekonomiska och sociala situation”; 

- Vad gäller den ekonomiska och sociala sammanhållningen skall särskild hänsyn tas till 
dels landsbygdsområden, dels områden som påverkas av strukturomvandlingar och de 
nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och 
bergsregioner (artikel III-220); 

 
                                                 
11)  Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Azorerna , Réunion, Madeira och Kanarieöarna. 
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F) Bestämmelse om strukturfonderna och Sammanhållningsfonden 
 

Logiken i artikel I-55 utvidgas till artikel III-223.2 (före detta artikel 161 i EG-fördraget) där 
det föreskrivs att den första fleråriga finansieringsram som antas till följd av de gällande 
bestämmelserna måste antas enhälligt: ”De första bestämmelserna om strukturfonderna 
och om Sammanhållningsfonden som antas efter de bestämmelser som gäller vid 
tidpunkten för undertecknandet av det konstitutionella fördraget skall meddelas i en 
europeisk lag som antas av rådet. Rådet skall besluta med enhällighet efter 
Europaparlamentets godkännande.” 

 

1.4. Fiske 
 

A) Ändringar av lagstiftningsförfarandet 
 
Det konstitutionella fördraget skulle utgöra ett väsentligt steg framåt för fisket tack vare de 
förbättringar som det skulle innebära för lagstiftningsförfarandet, främst genom att 
medbeslutande för första gången införs på detta område.  
 
Enligt de befintliga fördragen förblir fiske den enda gemensamma EU-politiken där 
beslutsfattandet helt faller under samrådsförfarandet. I det konstitutionella fördragets 
artikel III-231.212 utvidgas det vanliga lagstiftningsförfarandet med medbeslutande till att gälla 
de bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken.  
 
Detta skulle äntligen ge parlamentet en konkret roll i beslutsfattandet om de stora riktlinjerna för 
sektorn, framför allt i fråga om bevarande, förvaltning och utnyttjande av levande havsresurser, 
kontroll- och genomförandesystem, villkor för tillträde till vatten och vattenresurser, saluföring 
av fiskeprodukter, strukturpolitik och handläggning av fiskeflottans styrka och den 
gemensamma organisationen av marknaderna och vattenkulturen. 

 
Enligt artikel III-231.313 och i en av de enda specifika hänvisningarna till fiske i hela 
dokumentet, skall beslut om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter fattas av enbart 
rådet. Det årliga fastställandet av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter utgör ett av de 
viktigaste inslagen i politiken. Parlamentets utestängning från beslutsfattandet på detta område i 
enlighet med det konstitutionella fördraget är djupt beklaglig. 
 
Dessutom gläder sig parlamentet över erkännandet av subsidiaritetsprincipen i utkastet till 
konstitutionsfördrag och konstaterar att det förestående inrättandet av regionala rådgivande 
nämnder på fiskeområdet kan betraktas som förenligt med denna viktiga konstitutionella 
princip, och som ett stort steg framåt mot en tillbakagång för fiskeriförvaltningen till en mer 
lokal beslutsprocess. 

För många av de personer inom fiskerisektorn som deltagit i den långa debatten om det 
konstitutionella fördragets utveckling var den slutliga texten dock en stor besvikelse, vilket 

                                                 
12)  Den gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel III-228.1 och övriga 

bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiske skall 
anges en europeisk lag eller ramlag. Den skall antas efter det att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
har hörts. 

13)  Rådet skall på förslag av kommissionen anta EU-förordningar eller beslut om fastställande av priser, avgifter, 
stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter. 
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framgår av punkt 1.6 (jämför punkt 1.6 nedan − ”Parlamentsutskottens besvikelse över det 
befintliga konstitutionella fördraget och/eller det faktum att detta inte ratificerats”). 
 

1.5. Transport och turism 
 

A) Transport 
 
De ändringar på transportpolitikens område som införts genom det konstitutionella fördraget är 
obetydliga och kommer inte att få någon direkt inverkan på arbetet i utskottet för transport och 
turism. 
 

B) Turism 
 
Utkastet till konstitutionsfördrag kommer att innehålla en tydlig rättslig grund utifrån vilken 
kommissionen skulle kunna planera att utarbeta en ram för stödåtgärder som skulle göra det 
möjligt att stärka turistsektorns identitet. 
 
Ett avsnitt i den tredje delen i utkastet till konstitutionsfördrag ägnas dock särskilt åt turism 
(Avsnitt 4 – artikel III-281). I artikeln föreskrivs: ”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, 
b) främja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt genom utbyte av bästa 
praxis.” 

 
Den främsta nyheten i utkastet är att unionen uttryckligen kommer att kunna lagstifta om turism 
för att inrätta ”särskilda åtgärder för att komplettera de insatser som görs av 
medlemsstaterna för att förverkliga de mål som avses i denna artikel”, men utan att detta 
omfattar ”någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar” 
(artikel III-281.2). 
 

1.6 Vissa parlamentsutskotts besvikelse över det befintliga konstitutionella fördraget 
och/eller det faktum att detta inte ratificerats 
 

A) Jordbruksutskottet 
 
På det jordbrukspolitiska området har Europaparlamentet länge tvingats kämpa för att få 
medbeslutande. Sedan den gemensamma jordbrukspolitikens början för nära ett halvsekel sedan 
har Europaparlamentet och dess utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling endast 
deltagit i beslutsprocessen som rådgivare. (Sedan Amsterdamfördraget trätt i kraft tillämpas 
dock medbeslutande på området för miljö, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd.)  
 
Om det konstitutionella fördraget träder i kraft kommer alla grundläggande beslut på 
jordbruksområdet att underställas Europaparlamentets medbeslutande. Om det konstitutionella 
fördraget inte ratificeras kommer dock det demokratiska underskottet att bestå.  
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När det gäller fastställande av kvoter, priser och kvantitativa restriktioner utgör det 
konstitutionella fördraget ett steg tillbaka jämfört med den nuvarande situationen. I dessa frågor 
kommer rådet faktiskt att besluta utan Europaparlamentets delaktighet.  
 
De mål som ställdes upp för den gemensamma jordbrukspolitiken för över femtio år sedan har 
dessutom införlivats i sin befintliga utformning i artikel III-227.1 i texten14. Men dessa mål 
återspeglar i dag inte längre jordbrukspolitiken, som flera gånger ändrats.  
 
Ett av huvudskälen till bristen på vilja att ändra jordbrukskapitlet i fördraget har säkerligen varit 
de befintliga motsättningarna mellan rådet och de övriga institutionerna när det gäller 
utformningen av en ny gemensam jordbrukspolitik.  
 
De omfattande förhandlingarna om budgetplanen 2007–2013 motsvarade bara ett urval av de 
problem som omarbetningen av den gemensamma jordbrukspolitiken innebär för de politiska 
beslutsfattarna. Dessutom har man i det slutliga avtalet om den fleråriga budgetplanen inte i 
detalj reglerat frågan om GJP, vilket lämnat dörren öppen för en omfattande debatt 2008. Denna 
debatt kommer att handla om GJP:s betydelse inom gemenskapsbudgeten, dess framtida 
finansieringssystem och stödfördelningen, vilka samtliga är faktorer som i sig är förknippade 
med utvecklingen av den brittiska rabatten.  
 
Hur som helst måste staterna, utöver de finansiella diskussionerna, lösa de sakfrågor om GJP 
som kontinuerligt skjutits upp: bland annat sambandet mellan jordbruks- och 
livsmedelsmodellen å ena sidan, och den europeiska sociala modellen å andra sidan; 
förenligheten hos denna europeiska jordbruks- och livsmedelsmodell med multilateralismen i en 
globaliserad miljö (GJP:s yttre legitimitet); sambandet mellan jordbruket och EU-medborgarnas 
nya krav (GJP:s inre legitimitet); den gemensamma politikens mervärde inför en eventuell 
åternationalisering; GJP:s önskvärda finansiella tyngd i gemenskapsbudgeten, vilket när allt 
kommer omkring handlar om att besluta hur GJP:s börda skall fördelas mellan skattebetalarna 
och/eller konsumenterna, och att besluta om definitionen av vissa kriterier för stödfördelning 
mellan stödmottagarna med hänsyn till det europeiska samhällets värderingar.  
 

B) Utskottet för regional utveckling 
 
Att det konstitutionella fördraget inte ratificerats kommer troligen att få vissa negativa 
konsekvenser för beslutsprocessen beträffande regional- och sammanhållningspolitiken. 
 
Hur som helst förblir parlamentets handlingsutrymme mycket begränsat i förhandlingarna med 
rådet om förordningen om allmänna bestämmelser om inrättandet av strukturfondernas och 
Sammanhållningsfondens uppgifter, huvudmål och organisation samt förordningen om 
inrättandet av en sammanhållningsfond. I det konstitutionella fördraget föreskrivs att efter att 

                                                 
14)  Den gemensamma jordbrukspolitiken skall ha som mål att:  
 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.  
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fördraget undertecknats kommer de första bestämmelserna om den allmänna förordningen för 
perioden 2007–2013 återigen att underställas samtyckesförfarandet (enhällig röst i rådet efter 
godkännande i Europaparlamentet).  
 
Parlamentet har redan betonat att samtyckesförfarandet för antagandet av den allmänna 
förordningen inte tillåter parlamentet att i tillräcklig utsträckning delta i besluten om 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, eftersom man inte kan lägga fram 
ändringsförslag till kommissionens förslag eller till rådets gemensamma ståndpunkt, till skillnad 
från medbeslutandeförfarandet. Detta har återspeglats i de pågående förhandlingarna med rådet 
om den nya lagstiftningsramen för perioden 2007–2013, och särskilt i Europaparlamentets 
begäran om att inrätta en resultatreserv inom EU för icke-utnyttjade krediter för 
sammanhållningspolitiken, vilken rådet först avslagit.  
 
Avsaknaden av en tydlig rättslig grund i fördragen om territoriell sammanhållning är beklaglig. I 
brist på en specifik rättslig grund skulle medlemsstaterna i sina åtgärdsprogram kunna försumma 
sammanhållningspolitikens territoriella dimension, som är ett oumbärligt och oskiljaktigt 
komplement till målet för den ekonomiska och sociala sammanhållningen. I Gemenskapens 
strategiska riktlinjer för sammanhållningen 2007–2013, som lagts fram av kommissionen, är 
den territoriella sammanhållningen dock en viktig pelare, och dessa riktlinjer kommer 
hädanefter att fastställas med Europaparlamentets samtycke.  
 
På samma sätt är detta ett problem när det gäller rådets senaste informella ministermöten om 
regional- och sammanhållningspolitiken, vid vilka den territoriella sammanhållningen har varit 
en av huvudfrågorna på dagordningen, vilket betonas i ordförandeskapets slutsatser från rådets 
förra informella ministermöte om den territoriella sammanhållningen den 20–21 maj 2005 i 
Luxemburg.  
 

C) Fiskeriutskottet 
 
Den gemensamma fiskeripolitiken har utvecklats avsevärt under de senaste tjugo åren, och utgör 
för närvarande en helt separat sektorspolitik inom gemenskapen med särskilda mål. 
Fiskeriutskottet och framför allt parlamentet som helhet har beklagat att flera på varandra 
följande fördrag, däribland det konstitutionella fördraget, saknar ett särskilt avsnitt eller en 
grupp av särskilda bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken och vattenbruket.  
 
Utskottet förkastar därför det synsätt som framför allt kommer till uttryck i artikel III-22515 i det 
konstitutionella fördraget och som består i en fortsatt nedtoning av den gemensamma 
fiskeripolitiken, vilket kommer till uttryck genom att den placeras under jordbrukspolitiken i 
stället för att tydligt erkännas som en självständig politik. 
 
I det konstitutionella fördraget finns ingen definition av de särskilda målsättningarna för den 
gemensamma fiskeripolitiken eller några medel för deras genomförande. Vissa av målen i 
artikel III-227  och medlen för att uppnå dem i artikel III-228 berör således endast den 
gemensamma jordbrukspolitiken, trots att dessa artiklar förväntas omfatta både jordbruk och 
fiske. 
                                                 
15)  Unionen skall fastställa och genomföra en gemensam jordbruks- och fiskeripolitik. Med jordbruksprodukter 

avses jordens, husdjursskötselns och fiskets produkter samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt 
samband med dessa produkter. Hänvisningar till den gemensamma jordbrukspolitiken eller jordbruket och 
användningen av termen ”jordbruk” skall anses omfatta även fiskerisektorn med beaktande av de särskilda 
kännetecknen för denna sektor. 

369.037 12



Konstitutionsfördr aget och struktur-och sammanhållningspolitiken 
 

 
På samma sätt saknas övergripande fiskerimål. I det konstitutionella fördraget nämns alltså inte 
det avgörande målet att möjliggöra ett hållbart utnyttjande av havets levande resurser och 
vattenbruket inom ramen för en hållbar utveckling och samtidigt ta lika stor hänsyn till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 
 
När det gäller strukturfonderna nämns Fonden för fiskets utveckling inte ens bland fonderna i 
artikel III-22116. 
 
Parlamentet har alltid betonat att dess godkännande (samtycke) skall vara obligatoriskt vid 
antagandet av samtliga internationella fiskeriavtal. I artikel III-32517 tycks detta fastställas och 
denna artikel skulle därför kunna utgöra ett avgörande framsteg när det gäller att stärka 
parlamentets roll vid ingåendet av sådana avtal. 
 
Den uppenbara slutsatsen av allt detta är att fiske endast införlivats i det konstitutionella 
fördraget som en efterklokhet och förvisso ofta glömts bort helt och hållet. Detta är djupt 
beklagligt i synnerhet eftersom fiske för närvarande är en helt separat sektorspolitik inom 
gemenskapen med särskilda mål. 

                                                 
16)  Medlemsstaterna skall bedriva och samordna sin ekonomiska politik även i syfte att uppnå de mål som anges i 

artikel III-220. Vid utformningen och genomförandet av unionens politik och åtgärder och vid genomförandet 
av den inre marknaden skall de beakta dessa mål och bidra till att de uppnås. Unionen skall även understödja 
strävandena att uppnå mål genom de åtgärder som den vidtar genom strukturfonderna (EUGFJ-utveckling, 
ESF, ERUF), Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan. 

17)  Avtal som gäller områden som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller det särskilda 
lagstiftningsförfarandet då Europaparlamentets godkännande krävs. 
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II. Den senaste utvecklingen efter folkomröstningarna i Frankrike och 
Nederländerna 
 

2.1. Plan D 
 
Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna om det konstitutionella fördraget 
efterlyste stats- och regeringschefernas en period av eftertanke för att skapa en bred debatt i alla 
medlemsstater. Europeiska kommissionen lanserade därför den 13 oktober 2005 Plan D (som 
står för demokrati, dialog och debatt). Denna Plan D utgör grunden för en fördjupad dialog om 
Europeiska unionens framtid. 
 
Plan D handlar om att få igång en debatt och dialog och att lyssna på medborgarna. Den är ett 
sätt att ta vara på politiska idéer för att skapa förändring. Det klart fastställda målet är att uppnå 
ett nytt samförstånd om den politik som behövs för att rusta EU inför 2000-talets utmaningar.  
 
I dagens globaliserade värld ställer människor svåra frågor om anställningstrygghet och 
pensioner, invandring och levnadsstandard. EU måste förnyas för att bli en del av lösningen på 
dessa problem. Målet med Plan D är att skapa ökad demokrati i Europeiska unionen, stimulera 
till en bred offentlig debatt och skapa ett nytt samförstånd om EU:s framtida riktning.  
 
De nationella debatterna om ratificeringen av det europeiska konstitutionella fördraget visar på 
ett fortsatt stöd för EU-medlemskap, men också på en ökande känsla av att befinna sig långt 
ifrån den demokratiska processen. Det är dags att lyssna och agera. Målet för Plan D är på detta 
vis att klargöra, fördjupa och legitimera ett nytt samförstånd om EU. Vi måste också svara på 
kritiken och finna lösningar i de fall där medborgarnas förväntningar inte har blivit uppfyllda. 
 
Plan D är inte begränsad till perioden av eftertanke, utan måste gälla både under och efter den 
här kommissionens mandatperiod. Den nuvarande krisen kan nämligen bara lösas om ett nytt 
samförstånd om EU-projektet, som är väl förankrat hos EU-medborgarna, kan uppnås. 
 
Plan D handlar slutligen om att lyssna, så att EU kan reagera på de problem som medborgarna 
tar upp. Kommissionens mål är att stimulera denna debatt och få människor att upptäcka det 
mervärde som EU kan tillföra. Den demokratiska förnyelseprocessen innebär att 
EU-medborgarna måste ha rätt att göra sina röster hörda.  
 
De nationella debatterna måste således vara välstrukturerade så att slutsatserna från dem direkt 
kan påverka EU:s politiska dagordning.  
 
Lyssnandet måste ge tydliga resultat som kan tas upp till behandling i slutet av perioden av 
eftertanke (jfr punkt 2.4 nedan − ”Kommissionens meddelande om Europeiska unionens 
framtid”).  
 
Den andra delen av Plan D planeras att lanseras i oktober i år. 
I detta hänseende bör man också nämna kommissionens vitbok om EU:s 
kommunikationspolitik, som offentliggjordes den 1 februari 2006. Detta initiativ, som utgår från 
Plan D, är avsett att främja en ny kommunikationspolitik, i syfte att skapa en mer direkt dialog 
mellan Europeiska unionen och dess medborgare. I detta sammanhang är EU-institutionerna i 
allmänhet och Europaparlamentet i synnerhet direkt berörda vad beträffar deras egen 
kommunikations- och informationspolitik. 
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2.2. Duff-Voggenhuber-betänkandet − ”Perioden av eftertanke: struktur, områden och 
ramar för bedömningen av debatten om Europeiska unionen” 
 
I detta sammanhang, och som svar på Europeiska rådets beslut från juni 2005 att inleda en 
period av dialog och eftertanke, antog Europaparlamentet i en omröstning den 19 januari i år 
Andrew Duffs och Johannes Voggenhubers betänkande (med 385 röster för, 125 mot och 
51 nedlagda röster). Europaparlamentets ledamöter har på detta sätt velat försäkra sig om att den 
nya debatten skall leda till konkreta resultat och begär att perioden av eftertanke skall förlängas. 
 
Föredragandena betonar nödvändigheten av att göra alla medborgare delaktiga i det europeiska 
projektet och kritiserar rådet och kommissionen för att inte ha satt upp något tydligt mål för 
perioden av eftertanke. 
 
Parlamentet, som upprepar sin övertygelse att Nicefördraget inte utgör någon fungerande grund 
för att garantera fullföljandet av integrationsprocessen, bekräftar sin beslutsamhet att nå ett 
interinstitutionellt avtal som skall stärka den parlamentariska demokratin, öppenheten och 
rättsstaten, befästa de grundläggande rättigheterna, utveckla medborgarskapet och öka den 
utvidgade unionens kapacitet att agera effektivt internt och internationellt. Parlamentet har 
därför begärt att alla möjliga insatser skall göras för att garantera att det konstitutionella 
fördraget träder i kraft 2009. Parlamentsledamöterna har också velat göra gällande att ingen 
ytterligare utvidgning, efter Rumänien och Bulgariens anslutning, kan ske utan en ny 
konstitutionell grund. 
 
Ledamöterna kritiserar också de förslag vars syfte är att inrätta grupper med ett begränsat antal 
medlemsstater som sannolikt kommer att börja genomföra reformer och lämna de andra 
länderna vid sidan av, samt de lösningar som syftar till att forma koalitioner mellan 
medlemsstater utanför Europeiska unionens ramar.  
 
Parlamentet har framhållit flera möjligheter för det konstitutionella fördragets öde: utkastet till 
konstitutionsfördrag överges; den aktuella oändrade texten ratificeras; den aktuella texten 
klargörs eller byggs ut; texten omstruktureras och/eller ändras för att förbättras; texten 
omarbetas helt och hållet. Parlamentet anser att bevarandet av den aktuella texten skulle vara ett 
positivt resultat av perioden av eftertanke, men att det endast vore möjligt om man samtidigt 
föreskrev omfattande åtgärder avsedda att lugna och övertyga den allmänna opinionen. 
 
Parlamentet föreslår alltså att den nuvarande perioden av eftertanke skall användas för att på 
nytt lansera utkastet till konstitutionsfördrag inom ramen för en bred offentlig debatt om den 
europeiska integrationens framtid. Denna europeiska dialog skall syfta till att förtydliga, 
fördjupa och demokratisera samförståndet om det konstitutionella fördraget, samt svara på 
kritiken och finna lösningar i de fall där medborgarnas förväntningarna inte har blivit uppfyllda. 
Det kommer att röra sig om ”Parlamentariska forum” och om ”Medborgarforum”. 
 
Ledamöterna föreslår att ett första interparlamentariskt forum skall hållas under våren 2006 för 
att ta del av såväl de nationella som europeiska parlamentsledamöternas åsikter i syfte att lägga 
fram detaljerade rekommendationer för Europeiska rådet (jfr punkt 2.3 nedan − ”De första 
resultaten från Europaparlamentets och de nationella parlamentens gemensamma 
sammanträde”). 
 
Detta första parlamentariska forum bör inriktas på ett begränsat antal huvudfrågor, nämligen den 
europeiska integrationens mål, EU:s roll i världen, den europeiska ekonomiska och sociala 
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modellens framtid inom ramen för globaliseringen, Europeiska unionens gränser, frihet, säkerhet 
och rättvisa och EU:s finansiering.  
 
Samtidigt har parlamentet för att garantera en större delaktighet anmodat medlemsstaterna att 
med kommissionens hjälp hålla ett stort antal offentliga möten och debatter i medierna om 
Europeiska unionens framtid – ”Medborgarforum” – på nationell, regional och lokal nivå, som 
bygger på teman som överenskommits gemensamt. Dessa debatter skall omfatta de politiska 
partierna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället, universitetsvärlden och medierna. 
Parlamentet föreslår också att de politiska partierna skall fästa större vikt vid EU-dimensionen i 
såväl sina interna debatter som i sina valkampanjer. 
 
Slutligen vill parlamentet att slutsatser om perioden av eftertanke skall utarbetas under andra 
halvåret 2007, och att man under det skedet tydligt skall besvara frågan om hur det 
konstitutionella fördraget skall föras framåt.  
 

2.3. De första resultaten från Europaparlamentets och de nationella parlamentens 
gemensamma sammanträde 
 
Den 8 och 9 maj i år öppnade ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten 
den interparlamentariska delen av debatten om Europeiska unionens framtid vid ett gemensamt 
sammanträde i Europaparlamentet. Vid detta forum deltog över 200 ledamöter av 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten från de 25 medlemsstaterna och från 
kandidatländerna (Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Turkiet och före detta jugoslaviska 
republiken Makedonien). Deltagarna diskuterade följande teman i olika arbetsgrupper: 
Europeiska unionen i världen och Europeiska unionens gränser; Globaliseringen och den 
europeiska ekonomiska och sociala modellen; Frihet, säkerhet och rättvisa: vilka är 
framtidsutsikterna?; Unionens framtida finansiella medel.  
 
Det har redan bestämts att en av dessa grupper skall vara permanent: gruppen om EU:s 
finansiella medel. Den gemensamma diskussionen är oumbärlig eftersom det är ett mycket 
känsligt område som huvudsakligen faller under de nationella parlamentens behörighet, vilka 
vill vara delaktiga i den analys- och beslutsprocess som kommer att inledas 2008. 
 
Ett första konkret resultat som skall göra det möjligt att stärka kontrollen av de nationella 
parlamentens efterlevnad av subsidiariteten har nåtts. I sitt anförande tillkännagav 
kommissionens ordförande Barroso att kommissionen hädanefter kommer att sända över alla 
sina lagstiftningsförslag till de nationella parlamenten samtidigt som de sänds till 
Europaparlamentet.  
 
Den stora majoriteten av parlamentsledamöterna har sålunda ställt sig bakom bevarandet av 
utkastet till konstitutionsfördrag och flera av dem har betonat hur skadlig avsaknaden av ett 
konstitutionsfördrag är för medborgarna (spanjoren Carnero Gonzalez talade särskilt om de 
kostnader som uppstår om det konstitutionella fördraget inte träder i kraft som planerat). Vissa 
parlamentsledamöter (från Polen och Republiken Tjeckien) lutade dock mer mot tesen att ”det 
konstitutionella fördraget är dött”. 
 
Samtliga talare ansåg att man inte borde invänta en ny drivkraft för det konstitutionella fördraget 
för att vidta konkreta och djärva åtgärder för att ge EU ny drivkraft, vilket skall visa 
medborgarna att gemenskapsåtgärderna gynnar dem. Men samtidigt förkastade flera ledamöter 
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tendensen att ersätta det övergripande konstitutionella fördraget med begränsade punktinsatser 
och att lansera ett ”projektens EU” som alternativ till ett helhetsprojekt. 
 
Åsikterna om framtida utvidgningar gick vida i sär. Somliga ansåg att anslutningar borde ske 
kontinuerligt, och andra (fler) ansåg det nödvändigt med ett långt uppehåll och framhöll risken 
att förvanska det europeiska projektet. Åsikterna om den europeiska sociala modellen tycktes 
också skilja sig åt i tämligen hög grad och var ibland oklara.  
 
Vid detta sammanträde nåddes emellertid uppmuntrande resultat, samtidigt som det bekräftades 
att meningsskiljaktigheterna var många. Dessa sammanträden kommer hädanefter att göras 
permanenta. Ett andra sammanträde kommer också att äga rum i december, och kommer att 
följas av ytterligare sammanträden.  
 

2.4. Kommissionens meddelanden om Europeiska unionens framtid 
 
Europeiska kommissionen antog den 10 maj i år två meddelanden om Europeiska unionens 
framtid, som den skulle lägga fram för Europeiska rådet den 15 och 16 juni: 

− Det ena har titeln ”En agenda för EU-medborgarna: EU skall visa resultat”, i vilket 
kommissionen framför allt upprepar sin ambition med ett ”resultatens EU” som konkret 
motsvarar medborgarnas förväntningar och krav. 

− Det andra har titeln ”Perioden av eftertanke och Plan D”, i vilket kommissionen drar de första 
slutsatserna av de erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av perioden av eftertanke i 
juni 2005 och framläggandet av Plan D i oktober 2005. 
 
Kommissionens utgångspunkt är konstaterandet att det beträffande det konstitutionella fördraget 
för närvarande inte finns något samförstånd mellan medlemsstaterna om vilka åtgärder som bör 
vidtas för att ta sig ur krisen, och att det alltså behövs mer tid innan man kan räkna med att lösa 
den institutionella frågan. Även om kommissionen fortfarande håller fast vid det konstitutionella 
fördragets värderingar, principer och innehåll, vill den inte att det konstitutionella dödläget skall 
förlama eller hindra Europeiska unionens politik. Kommissionen föreslår följaktligen en tvåsidig 
strategi:  

− Att anta och omgående införa en ”positiv dagordning” som gör det möjligt att ge 
medborgarna ett ”resultatens EU” genom att fullt ut använda möjligheterna i de 
befintliga fördragen; 
− Att samtidigt och successivt fullfölja debatten om det konstitutionella fördraget för att 
lösa Europeiska unionens institutionella problem, om möjligt före 2009. 

Kommissionens nya ”agenda för EU-medborgarna” innehåller bland annat ett dussintal konkreta 
förslag om följande viktiga områden:  

 
A) Den inre marknaden: Kommissionen kommer att inleda en grundläggande översyn 

av den inre marknadens funktionssätt, för att fastställa på vilka områden den gemensamma 
marknaden ännu inte har fullbordats helt, vilket har negativa följder för medborgarna. En 
rapport med titeln ”Den gemensamma marknaden på 2000-talet”, som innehåller konkreta 
förslag, kommer att läggas fram för Europeiska rådet och Europaparlamentet 2007; 
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B) Solidaritet, möjligheter och tillgång till information för medborgarna. 
Kommissionen kommer att utvärdera det europeiska samhällets sociala verklighet och inleda en 
”dagordning för tillgång till information och solidaritet”. Denna dagordning (som kommer att 
bygga på åtgärder som fastställdes vid Europeiska rådets informella möte på Hampton Court i 
oktober 2005) kommer att ha som syfte att foga en social dimension till översynen av den inre 
marknaden som är planerad till 2007. Konkret vill kommissionen också förbättra 
EU-medborgarnas information om sina rättigheter som EU-medborgare; 

 
C) Frihet, säkerhet och rättvisa. Kommissionen kommer att föreslå för 

medlemsstaterna att det rättsliga och polisiära samarbetet, såväl som samarbetet i fråga om 
laglig migration, skall föras över från tredje pelaren till första pelaren. Förslaget kommer att 
bygga på artikel 42 i Nicefördraget och kommer att ha som syfte att maximalt utnyttja de 
befintliga fördragens potential, i avsaknaden av ett konstitutionsfördrag; 

 
D) Utvidgning. Under de kommande månaderna kommer kommissionen att fördjupa 

debatten om utvidgningarnas mervärde (för att övertyga medborgarna), såväl som debatten om 
den exakta definitionen av Europeiska unionens assimileringskapacitet (ett av 
Köpenhamnskriterierna). Kommissionen kommer sedan att lägga fram en ny rapport om 
Europeiska unionens framtida utvidgningsstrategi före Europeiska rådets möte i december 2006; 

 
E) Europeiska unionen i världen. Kommissionen är övertygad om att EU-medborgarna 

starkt stöder en mer effektiv och synlig roll för Europeiska unionen i utrikespolitiken, och 
kommer att lägga fram ett ”strategidokument” för rådet med konkreta idéer om möjligheten att 
utifrån de befintliga fördragen stärka Europeiska unionens utrikespolitiska instrument och roll. 
Kommissionen kommer särskilt att granska möjligheten att förbättra samstämmigheten hos och 
samordningen av kommissionens yttre åtgärder med de övriga EU-institutionernas och 
medlemsstaternas yttre åtgärder; 

 
F) Subsidiaritet, ”Bättre lagstiftning”, öppenhet. Kommissionen kommer hädanefter 

att sända alla sina lagstiftningsförslag och informationsmeddelanden direkt till medlemsstaternas 
parlament, samtidigt som de sänds till Europaparlamentet. De nationella parlamenten kommer 
därigenom att kunna reagera på dessa förslag redan från beslutsprocessens början. Nya förslag 
om initiativet ”Bättre lagstiftning” kommer att läggas fram i höst. Beträffande öppenhet avser 
kommissionen att påskynda arbetet med tillgången till handlingar. 

 
*       *       * 

 
Europaparlamentets ledamöter lyssnade den 16 maj i år på ett anförande av Margot Wallström, 
kommissionsledamot med ansvar för kontakterna mellan institutionerna, som lade fram två 
meddelanden från kommissionen som antagits inom ramen för perioden av eftertanke om 
Europas framtid. Parlamentsledamöterna var splittrade i fråga om kommissionens förslag. 
Somliga stödde kommissionens vilja att föra EU närmare medborgarna samtidigt som den 
europeiska integrationens konkreta resultat betonas. Andra förebrådde kommissionen för dess 
bristande ambition i fråga om det konstitutionella fördraget. 

 
*       *       * 

 
Ett utkast till resolutionsförslag om nästa steg under perioden av eftertanke och analys om 
Europas framtid lades fram av Jo Leinen för utskottet för konstitutionella frågor den 28 april i 
år, och kommer att läggas fram vid parlamentssammanträdesperioden i juni.  
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I utkastet till resolutionsförslag anmodas Europeiska rådet bland annat att uppmana Frankrike 
och Nederländerna att undersöka hur folkomröstningsprocessen kan återupptas. I samma utkast 
till resolution uppmanas Europeiska kommissionen att utvärdera de kostnader som uppstår till 
följd av att det konstitutionella fördraget inte kommer att träda i kraft som planerat. 
 

*       *       * 
Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni kommer framför allt att ägnas åt en utvärdering av 
perioden av eftertanke och en debatt om Europeiska unionens framtid. 
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Bilaga I: Situationen för de pågående ratificeringsförfarandena 

Member State Procedure Date scheduled Previous European 
referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

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.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech Republic Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

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

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

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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