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De orienteringar som utarbetas av arbetsgruppen "utvidgning" i Europaparlamentets generalsekretariat syftar till att kortfattat och systematiskt presentera läget i diskussionerna
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att uppdateras vartefter utvecklingen framskrider. Offentliggjorda dokument:
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1. ÖVERBLICK

I Amsterdamfördragets protokoll om institutionerna anges att då upp till fem nya medlemsstater
ansluter sig, skall kommissionen bestå av en medborgare per medlemsstat, förutsatt att vägningen
av rösterna i rådet B vare sig det sker genom en omvägning eller genom införande av dubbel
majoritet B till dess ändrats. Senast ett år före den 21:a medlemsstatens anslutning måste
bestämmelserna i fördragen om institutionernas sammansättning och arbetssätt genomgå en
omfattande översyn vid en ny regeringskonferens.

Europaparlamentet kräver1 att före varje utvidgning skall

- röstvägningen i rådet och antalet kommissionsledamöter ändras, så att pariteten mellan
medlemsstaterna behålls,

- röstning med kvalificerad majoritet i rådet bli allmän regel,
- kravet på enhällighet begränsas till beslut av konstitutionell karaktär [ändring av fördragen,

anslutningar, beslut om egna medel, valförfaranden, tillämpning av artikel 308 (f.d. 235) i EG-
fördraget],

- beslut fattas om alla övriga reformer som krävs för utvidgningen.

Kommissionen accepterade före parlamentets plenum dess krav att före Europeiska rådets möte i
december 1998 för parlamentet framlägga en rapport med förslag till en omfattande reform av
fördragen. Detta dokument skall även överlämnas till medlemsstaternas parlament.
Europaparlamentet eftersträvar en bred politisk dialog om detta dokument, som skall skapa de
politiska förutsättningarna för ett snabbt godkännande av de nödvändiga institutionella reformerna.

Politiska initiativ beträffande sammankallandet av en ny regeringskonferens förväntas i synnerhet
av det kommande tyska ordförandeskapet (första halvåret 1999) och det portugisiska
ordförandeskapet (första halvåret 2000).

                                                
1 Resolution av den 19 november 1997 om Amsterdamfördraget, punkterna 16 och 20 B betänkande Mendez

de Vigo/Tsatsos, A4-0347/97.
Resolution av den 4 december 1997 om Agenda 2000, punkt 19B20 B betänkande Oostlander/Baron Crespo,

A4-0368/97.
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2. PROBLEMSTÄLLNING

I Europeiska gemenskapernas mer än 50-åriga historia har de bärande elementen i den institutionella
arkitekturen förblivit oförändrade från den allra första början med en gemenskap bestående av sex
medlemsstater via successiva reformer och utvidgningar fram till dagens gemenskap bestående av
15 medlemsstater och med sikte på en utvidgning till nästan 30 medlemsstater. Den stegvisa
vidareutvecklingen av fördragen har visserligen medfört betydande institutionella reformer2, men
den enda djupgående förändringen av någon institutions sammansättning och funktionssätt har varit
införandet av direktval till Europaparlamentet. Följande två strukturelement härrör dock från de
ursprungliga gemenskapsfördragen:

- Minst en ledamot från varje medlemsstat ingår i alla institutioner.

- Det interna beslutsfattandet i institutionerna sker med majoritetsomröstning, där varje medlems
röst väger lika tungt, med undantag för rådet, vars arbete regleras av enhällighetsprincipen, och
som kan fatta majoritetsbeslut endast i ett begränsat antal fall, där medlemmarnas röster vägs på
ett sätt som inte helt proportionellt beaktar medlemsstaternas olika storlek.

Dessa strukturelement medför följande problem, som måste lösas vid en ny utvidgning:

a) Inför en utvidgning till nästan 30 medlemsstater uppstår frågan om institutionerna kommer att
kunna fungera effektivt, om man bibehåller de nämnda strukturelementen, som utformades för
en gemenskap bestående av sex medlemsstater. Den senaste regeringskonferensen hade till
uppgift att fördjupa unionens sammanhållning med tanke på utvidgningen.
Amsterdamfördraget innebär i detta avseende visserligen framsteg genom att det förstärker
politikområdena, men beträffande de institutionella reformerna innehåller fördraget endast
antydningar till lösningar (se 3 nedan).

b)Utan sådana reformer uppkommer även en risk för ett nytt legitimitetsunderskott. Genom en linjär
extrapolering av tröskeln för kvalificerad majoritet och vägningen av rösterna i rådet skulle det
efter en utvidgning med Tjeckien, Ungern, Slovenien och Cypern3 rent matematiskt vara
möjligt att få till stånd en kvalificerad majoritet i rådet som representerar mindre än hälften
av unionsmedborgarna.

c) I Amsterdamfördraget begränsas antalet ledamöter i Europaparlamentet till 700. Detta antal skulle
uppnås genom Tjeckiens, Ungerns, Sloveniens och Cyperns anslutning. Det skulle överskridas

                                                
2
 - Direktval och förstärkning av parlamentets demokratiska roll i budgetfrågor, lagstiftning och som

kontrollorgan gentemot kommissionen.
- Skapande av nya institutioner (revisionsrätten) och unionsfördagets Ainstitutionella ram@ med särskilt

politiskt ansvar för Europeiska rådet.
3

Förutsatt att Tjeckien och Ungern skulle få vardera 5 röster, Slovenien 3 och Cypern 2, skulle gränsen för
kvalificerad majoritet vid en oförändrad tröskel ligga på ca 71 % vid 72 röster av 102, dvs. de tre folkrikaste
medlemsstaterna, Tyskland, Italien och Förenade kungariket (tillsammans 195,4 miljoner invånare), skulle med sina 30
röster inte ha blockerande minoritet, medan de övriga medlemsstaterna (med tillsammans 195,1 miljoner invånare) skulle
kunna bilda en kvalificerad majoritet.

Det skall dock inte förtigas att fallet med en majoritetsbildning genom en minoritet rent matematiskt inte kan
uppstå om Polen samtidigt ansluter sig och tröskeln och röstvägningen bevaras oförändrade, inte ens om man tar i
betraktande en eventuell senare anslutning av Slovakien, Estland, Bulgarien och Rumänien.

Folkmängdsuppgifter från 1991 (Eurostat).
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om Polen och någon annan medelstor stat (t.ex. Tjeckien eller Ungern) skulle ansluta sig och
den fördelning som anges i artikel 138 i EG-fördraget skulle extrapoleras linjärt. Därmed
uppkommer frågan om denna fördelning skall anpassas stegvis från den ena utvidgningen till
den andra, eller om den skall ändras på ett sätt som kan tillämpas på alla nu förutsebara
utvidgningar.

d)Vid en ytterligare ökning av antalet ledamöter i EG-domstolen och revisionsrätten kan dessa
institutioners funktionsduglighet bli ett problem. Med tanke på de förestående utvidgningarna
kommer valet att stå mellan att öka medlemsantalet och säkerställa arbetsdugligheten genom
interna reformer eller begränsa medlemsantalet och välja paket- eller rotationslösningar
beträffande de enskilda ledamöternas medborgarskap.

För EG-domstolens del kommer alternativet med två parallella, som domstolens plenum
sammanträdande domstolsorgan i fråga, som endast vid inbördes meningsskiljaktigheter skulle
sammanträda i ett "stort plenum". Beträffande revisionsrätten måste man undersöka om man på
grund av ökningen av institutionens uppgifter och ansvarsområden kunde tänka sig strukturer som
möjliggör en rationell organisation av arbetet i en revisionsrätt med fler än 20 medlemmar.

e) Anslutningen av upp till elva nya medlemsstater kommer att betydligt tillspetsa språkfrågan i
unionen, eftersom de hittillsvarande elva officiella språken kan utökas med upp till tio4 nya
officiella språk.

Dessutom har det traditionella systemet med unionens officiella språk ytterligare befästs i
Amsterdamfördraget genom den nya bestämmelsen i artikel 21 (f.d. 8d) i EG-fördraget, enligt vilken
unionsmedborgarna fritt kan välja mellan alla språk på vilka de grundläggande fördragen är rättsligt
bindande för skriftliga inlagor till gemenskapens institutioner och inrättningar och dessa organ måste
besvara medborgarna på det språk dessa valt. Eftersom institutionernas alla rättsligt relevanta texter
måste förstås, beaktas och genomföras på samma sätt i alla medlemsstater, kommer det även i
framtiden att vara nödvändigt att översätta alla dessa texter till alla officiella språk. På områdena
för politisk kommunikation och det interna beslutsförberedande arbetet uppkommer de största
praktiska problemen som följd av en våg av nya officiella språk. Artikel 290 (f.d. 217) i EG-
fördraget möjliggör dock under förutsättning av ett enhälligt beslut i rådet en viss flexibilitet på detta
område.

Med tanke på den restriktion som de befintliga infrastrukturerna utgör, den begränsade tillgången
på kvalificerad personal och kostnaderna måste man överväga om simultantolkning från och till alla
officiella språk och översättning av alla förberedande dokument till alla officiella språk måste
bibehållas för alla sammanträden, eller om de kan begränsas till vissa bestämda sammanträden, t.ex.
till sådana som har avslutande karaktär (plenum) samt vilka differentierade lösningar som kan vara
lämpliga för de olika arbetsnivåerna. För Europaparlamentets del granskar just nu en av presidiet
tillsatt arbetsgrupp effekten av utvidgningen på språksystemet. På grund av svårigheten att värva den
kvalificerade personal, som kan behövas för varje tänkbart politiskt beslut, måste man fråga sig om
det inte skulle vara ändamålsenligt att i ett tidigt skede och på politisk nivå skapa samförstånd bland
unionens institutioner om deras tillvägagångssätt i detta avseende.

                                                
4

Tjeckiska, ungerska, polska, rumänska, bulgariska, estniska, lettiska, litauiska, slovenska, turkiska
(i förekommande fall, med tanke på den turkiska minoriteten i Cypern).
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3. EUROPEISKA RÅDETS STÅNDPUNKT

Med anledning av inledningen av den senaste regeringskonferensen hävdade Europeiska rådet i
slutsatserna från sitt möte i Turin (29 mars 1996) att med avseende på utvidgningen "måste såväl
institutionerna som deras funktion samt förfarandena förbättras för att dess handlingskraft skall
bibehållas, samtidigt som gemenskapens regelverk upprätthålls och utvecklas och jämvikten mellan
institutionerna också respekteras".

I slutsatserna från sitt möte i Madrid (15B16 december 1995) gav Europeiska rådet denna
regeringskonferens i uppgift att få till stånd de politiska och institutionella förhållanden som är
nödvändiga för att anpassa Europeiska unionen till dagens och morgondagens krav, särskilt med
tanke på den kommande utvidgningen. Rådet bekräftade i detta avseende de riktlinjer som godkänts
vid dess möte i Cannes.

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Cannes (26B27 juni 1995) nämnde Europeiska rådet i
anknytning till slutsatserna från Bryssel, Lissabon och Köpenhamn "röstviktningen, tröskeln för
beslut med kvalificerad majoritet, antalet ledamöter i kommissionen samt övriga åtgärder, som
ansågs nödvändiga att säkerställa för att underlätta institutionernas arbete och deras effektiva
funktion med avseende på utvidgningen" som "institutionella frågor med avseende på utvidgningen".
I slutsatserna från mötet i Luxemburg (12B13 december 1997) bekräftade Europeiska rådet att före
utvidgningen av unionen måste dess institutioner stärkas enligt bestämmelserna i
Amsterdamfördraget och deras funktionssätt förbättras. Europeiska rådet har dessutom beslutat att
på våren 1998 inkalla bilaterala regeringskonferenser för att inleda förhandlingar med Cypern,
Ungern, Polen, Estland, Tjeckiska republiken och Slovenien om villkoren för deras anslutning till
unionen och de därmed sammanhängande ändringarna av fördragen. För första gången betecknas
därmed den bilaterala förhandlingsnivån som regeringskonferens. Det leder till frågan om och i så
fall vilka politiska avsikter är förbundna med denna terminologi.

4. BESTÄMMELSER I AMSTERDAMFÖRDRAGET

I Amsterdamfördragets protokoll om institutionerna finns några nya bestämmelser med avseende
på utvidgningen, som rör den problemställning som här diskuteras.
a) I fall av en utvidgning med en till högst fem nya medlemsstater anges följande: till kommissionen

skall då höra en ledamot från varje medlemsstat, förutsatt att samförstånd uppnås om en
ändring av röstvägningen. Det gäller i synnerhet en kompensation för de medlemsstater, som
avstår frän möjligheten att utnämna en andra kommissionsledamot.
Denna kompensation kan åstadkommas antingen genom att ändra den nuvarande
röstvägningen eller genom att införa bestämmelser om dubbel majoritet.

b)Senast ett år före anslutningen av den 21:a medlemsstaten måste en ny regeringskonferens inkallas
för att göra en omfattande översyn av bestämmelserna i fördragen om institutionernas
sammansättning och arbetssätt.

I Amsterdamfördraget finns således en rättsligt bindande förpliktelse, dels till vissa institutionella
ändringar vid varje utvidgning, dels till en omfattande granskning av de institutionella aspekterna
i form av en regeringskonferens innan antalet medlemsstater blir fler än 20. Med tanke på den
omständigheten att de bilaterala utvidgningsförhandlingarna betecknas som "regeringskonferenser",
bör ökad uppmärksamhet ägnas åt den eventuella växelverkan mellan de båda faser som anges i
protokollet om institutionerna.
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5. MEDLEMSSTATERNAS STÅNDPUNKTER

Förutsatt att Amsterdamfördraget ratificeras måste man utgå från att alla medlemsstater godkänner
det program för institutionell anpassning inför utvidgningen som finns i protokollet om
institutionerna.

I en förklaring till detta protokoll som bifogats slutakten till Amsterdamfördraget hävdade Belgien,
Frankrike och Italien att Amsterdamfördraget inte lever upp till den nödvändighet att uppnå
väsentliga framsteg i fråga om förstärkandet av institutionerna, som konstaterades av Europeiska
rådet i Madrid. Dessa länder ser en sådan förstärkning som en oundgänglig förutsättning för att
kunna avsluta de första förhandlingarna om anslutning. De anser att förutom de åtgärder som
uttryckligen nämns i protokollet, hör en väsentligt utökad användning av omröstningar med
kvalificerad majoritet till de åtgärder som är nödvändiga.

Denna förklaring har enligt uppgift mött kritik från en del medlemsstater.

Det kan delvis bero på att en sådan förklaring inte ansågs ändamålsenlig med tanke på de
förestående ratificeringsförfarandena. För det andra kan man inte heller bortse från att under den
regeringskonferens som förberedde Amsterdamfördraget praktiskt taget alla delegationer5

visserligen biföll principen om en utvidgning av majoritetsbesluten, dock förutsatt att man på
enskilda områden, som ur nationell synvinkel anses särskilt "känsliga", undantagsvis skulle behålla
enhällighetsprincipen. Summan av dessa "undantag" ledde dock till att enhällighetsregeln slutligen
endast på ett område (forskningspolitik) ersattes av regeln om kvalificerad majoritet i
Amsterdamfördraget.

Detta resultat som allmänt uppfattas som otillfredsställande beror väl därför snarare på nationella
intressen, som kräver tid och konstruktiva lösningar för att övervinna, än på en kortfristig
blockering. En del medlemsstater är inte redo att ställa som villkor för en utvidgning att detta svåra
problem först löses. Regeringarnas officiella ståndpunkter i denna fråga är inte klar. På grundval av
yttranden inom ramen för den interparlamentariska diskussionen kan man dock anta att Danmark,
Tyskland, Finland, Österrike, Sverige och Förenade kungariket hör till denna grupp av
medlemsstater.

                                                
5

Med undantag för Förenade kungarikets delegation före regeringsbytet i maj 1996.
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6. EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

Europaparlamentet har i sina resolutioner före och under den senaste regeringskonferensen
konsekvent krävt att det europeiska byggnadsverket med avseende på utvidgningen måste fördjupas
genom institutionella reformer för att det inte skall reduceras till en gemensam marknad.

 sin resolution av den 19 november 1997 om Amsterdamfördraget6 konstaterar Europaparlamentet
att i detta fördrag saknas "de reformer som krävs för ett effektivt och demokratiskt arbete i en
utvidgad union" och understryker "att dessa reformer måste förverkligas så snart som möjligt före
utvidgningen för att inte fördröja anslutningarna". Parlamentet beklagar i synnerhet att man i
fördraget inte i tillräcklig utsträckning lyckats förbättra effektiviteten i beslutsförfarandet genom
utökad användning av beslutsfattande med kvalificerad majoritet. Parlamentet godkänner utan
förbehåll Belgiens, Frankrikes och Italiens gemensamma förklaring till protokollet om
institutionerna7. Det kräver särskilt att före varje utvidgning måste

- röstvägningen i rådet och antalet kommissionsledamöter ändras, så att pariteten mellan
medlemsstaterna behålls,

- röstning med kvalificerad majoritet i rådet bli allmän regel,
- kravet på enhällighet begränsas till beslut av konstitutionell karaktär [ändring av fördragen,

anslutningar, beslut om egna medel, valförfaranden, tillämpning av artikel 308 (f.d. 235) i EG-
fördraget],

- beslut fattas om alla övriga reformer som krävs för utvidgningen.

I samma resolution kräver Europaparlamentet ytterligare en mängd förbättringar av fördragen,
särskilt för att förstärka de gemensamma politikområdena och den demokratiska kontrollen av dem,
utan att dessa reformer anges som villkor för utvidgningen.

Parlamentet har föreslagit en tidsplan och en ny metod för att utarbeta de följande reformåtgärderna.
På så sätt skall ett beslutsfattande i rätt tid säkerställas för att utvidgningsprocessen inte skall
fördröjas. Genom ett totalkoncept som skall föreslås av Europeiska kommissionen, parlamentariska
överläggningar om detta i Europaparlamentet och medlemsstaternas parlament samt en tillhörande
politisk dialog skall politiska ståndpunkter utarbetas, som möjliggör ett snabbt beslutsfattande,
antingen inom ramen för en ny regeringskonferens (enligt artikel 48 (f.d. N) i EG-fördraget) eller
inom ramen för utvidgningsförfarandet (enligt artikel 49 (f.d. O) i EG-fördraget). Parlamentet kräver
att få delta fullt ut i nästa regeringskonferens redan före ändringen av artikel 48 (f.d. N) i EG-
fördraget, och att (t.ex. enligt modellen för interinstitutionella överenskommelser) man uppnår ett
bindande samförstånd om att det nya fördraget endast kan träda i kraft efter parlamentets
godkännande.

I sin resolution av den 4 december 1997 om "Agenda 2000 B en starkare och utvidgad union"8

bekräftade Europaparlamentet denna ståndpunkt såväl beträffande de nödvändiga institutionella
reformerna som även beträffande de föreslagna metoderna.

                                                
6

A4B0347/97, föredragande Mendez de Vigo/Tsatsos.
7

Se punkt 4 ovan.
8

A4-0368/97, föredragande Oostlander/Baron.
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7. KOMMISSIONENS STÅNDPUNKT

I sitt meddelande "Agenda 2000" pekar kommissionen på de faror som hotar utvidgningsprocessen,
om den förstärkning av institutionernas ställning och funktionssätt som anges i protokollet till
Amsterdamfördraget inte förverkligas i tid. Därför föreslog kommissionen att det politiska beslutet
om ändringen av röstvägningen i rådet och minskningen av antalet ledamöter i kommissionen skulle
tas i god tid före år 2000 oberoende av tidpunkten för den första nya anslutningen.

För att möjliggöra en betydande utvidgning föreslår kommissionen att en ny regeringskonferens skall
sammankallas så snart som möjligt efter sekelskiftet, "för att få till stånd en djupgående reform av
bestämmelserna i fördraget om institutionernas sammansättning och funktionssätt, som åtminstone
måste leda till att beslutsfattande med kvalificerad majoritet införs generellt".
I plenardebatten den 19 november 1997 om Amsterdamfördraget förklarade Oreja på
kommissionens vägnar att Europeiska unionen inte kan utvidgas utan institutionella reformer och
åtog sig att utarbeta den rapport med förslag om en omfattande institutionell reform som krävs i
Europaparlamentets resolution av den 19 november 1997.

Manuskriptet avslutades den 23 januari 1998.

*   *   *

För ytterligare information, kontakta
Peter SCHIFFAUER, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg
Tfn (352) 4300-235 88 / e-post pschiffauer@europarl.eu.int


