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1. Indledning

Spørgsmålet om forvaltning på flere niveauer og de institutionelle spørgsmål, dette rejser, er 
ikke et nyt fænomen. F.eks. nedlagde Det Forenede Kongerige oprindelig veto mod 
socialpagten, der blev vedtaget i 1989, og pagten blev medtaget som en protokol til 
Maastrichttraktaten fra 1992. I 1997 tilsluttede Det Forenede Kongerige sig formelt aftalen 
om social- og arbejdsmarkedspolitikken, således at den kunne medtages som det sociale 
kapitel i Amsterdamtraktaten fra 1997. Schengentraktaten er et andet eksempel af en anden 
art: Eftersom EU-traktaten ikke giver noget retsgrundlag for at skabe et område med fri 
bevægelighed for personer, blev visse medlemsstater i 1985 enige om en international traktat 
herom. Denne traktat blev integreret i EU-lovgivningen i 1999 (protokol til 
Amsterdamtraktaten).

Dette viser, at man i den europæiske integrationsproces altid har bestræbt sig på at finde den 
rette balance mellem integration, udvidelser og stadig større asymmetri i gennemførelsen af 
de relevante politikker. Traktaterne giver mulighed for et forstærket samarbejde, og der er 
blevet benyttet en række forskellige begreber til at præcisere de forskellige former for 
integration: differentieret integration, koncentriske cirkler, variabel geometri, EU i to eller 
flere hastigheder, Europa a la carte og mange flere.

Euroen er et andet eksempel på en politik, der er udviklet af bestemte lande inden for EU-
rammerne, og ØMU-politikkens særlige vilkår gør det nødvendigt, at man igen gør sig 
overvejelser om spørgsmålet om forvaltning på flere niveauer. Spørgsmålet er for nylig blevet 
aktuelt i forbindelse med den økonomiske krise og statsgældskrisen.

Euroområdet er uden tvivl det mest markante eksempel på forvaltning på flere niveauer i EU, 
og det er også det område, hvor den institutionelle udvikling har størst betydning. I 
forbindelse med håndteringen af den nuværende krise er der blevet vedtaget to 
mellemstatslige traktater indgået mellem visse medlemsstater. Traktaterne inddrager i visse 
henseender både institutionerne og fællesskabsmetoden.

Denne situation giver en institutionel udfordring af hidtil uset omfang, der skal analyseres 
nærmere på baggrund af dens relevans og konsekvenser for EU's samhørighed, levedygtighed 
og demokratiske legitimitet. Formålet med initiativbetænkningen om "konstitutionelle 
problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union" er at se 
på den seneste udvikling i EU's institutionelle struktur, indre balance og demokratiske 
legitimitet.

Efter at have identificeret og fremhævet de institutionelle problemer, der kan opstå som følge 
af de valgte løsninger, og undersøgt mulige måder at gribe problemerne an på vil der først 
blive fokuseret på at mobilisere de nuværende traktaters fulde potentiale og dernæst på at 
udvikle en strategi for at styrke integrationen i euroområdet og dens forvaltnings effektivitet 
og demokratiske legitimitet og samtidig bevare sammenhængen i EU fremover.

Betænkningen har med andre ord til formål at starte en bred debat om status for forvaltningen 
"efter finanspagten" og udvikle en strategi, som på mellemlang sigt vil inkorporere 
økonomisk styring i EU's institutionelle rammer, forbedre EU's institutionelle opbygning og 
styrke EU's demokratiske legitimitet, samtidig med at man bevarer sammenhængen og 
dynamikken i den europæiske konstruktion.
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2. Forvaltning på flere niveauer: et begreb, der skal præciseres

Forvaltning på flere niveauer må ikke forveksles med begrebet et Europa på flere niveauer, 
der fokuserer på samarbejde og europæisk integration gennem de forskellige eksisterende 
niveauer (nationalt, regionalt, føderalt, europæisk) efter en bottom-up-tilgang og en top-
bottom-tilgang. Forvaltning på flere niveauer rækker ud over alle de ovennævnte begreber, da 
det ikke alene dækker et bredere, men også et tværfagligt spektrum.

Man kan herved sige, at forvaltning på flere niveauer afspejler en form for forvaltning af EU, 
som er kendetegnet ved flere forskellige integrationshastigheder, ved mange forskellige, men 
også komplekse strukturer og institutionelle relationer, ved forskellige former for beføjelser 
og kompetenceniveauer omkring en politisk akse og ved flere centre for demokratisk kontrol 
udøvet ved både input- og output-legitimitet. Forvaltning på flere niveauer er også 
kendetegnet ved de overlappende og asymmetriske forskellige politiske lag, som kan 
udbredes og udvides yderligere horisontalt.

Integrationen på flere niveauer har både vundet terræn på grund af de medlemsstater, der har 
viljen og evnen til at gå videre, og på grund af de medlemsstater, som ikke ønsker at deltage i 
en fordybelse af samarbejdet på et bestemt politikområde. I lyset heraf er der navnlig to 
synspunkter, der er begyndt at præge debatten om definitionen og virkningerne af forvaltning 
på flere niveauer: Det første synspunkt er, at forvaltning på flere niveauer er et nødvendigt og 
effektivt redskab for integrationsprocessens kontinuitet og gennemførlighed, som hjælper med 
at koordinere og håndtere mangfoldigheden og de forskellige synspunkter, F.eks. afspejler 
oprettelsen af euroområdet den fælles vilje hos visse medlemsstater, som blev enige om at 
uddelegere nationale beføjelser, da de mente, at fordelene ved at være medlem af denne union 
var større end omkostningerne ved at stå udenfor.

På den anden side kan differentieret integration også føre til oprettelse af parallelle 
institutionelle strukturer og fragmenteret lovgivning og blive en opløsende faktor. Det kan 
give mindre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed, eftersom alle vigtige afgørelser 
træffes af Det Europæiske Råd og ØKOFIN, hvorved de demokratisk valgte institutioner får 
en begrænset handlefrihed.

Alt i alt kan forvaltning på flere niveauer defineres som en forvaltningsmetode, hvor 
hovedelementerne (institutionerne, kompetencerne og den demokratiske kontrol) er afhængige 
af hinanden, hvis forvaltningen skal blive vellykket og afbalanceret. EU's nuværende usikre 
situation lægger op til, at man både betragter forvaltning på flere niveauer som en mulighed 
og som en risiko, og til, at der findes den rette balance mellem de to ting, så EU kan skabe 
resultater.

3. Vores prioritet: at mobilisere de gældende traktaters potentiale

Fastlæggelsen af en køreplan mod en egentlig ØMU bør ske på grundlag af en mere global 
betragtning af konstitutionel karakter, både med hensyn til, hvad der er gennemførligt på kort 
sigt, og hvad der er ønskeligt på mellemlang sigt. Man skal herved have fastlagt den 
konstitutionelle kontekst og årsagerne til krisen og de institutionelle dilemmaer, der skal løses 
for at finde en effektiv løsning på krisen. Der er ingen tvivl om, at krisen siden 2010 har 
styrket integrationen af EU og af de medlemsstater, der har euroen som valuta. Den vej, man 
har valgt at gå, har imidlertid vist sig at være ineffektiv, samtidig med at den har øget EU's 
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demokratiske underskud.

Denne model er baseret på en afvejning mellem stærkere og strengere finanspolitiske regler 
og opbygningen af en stabilitetsmekanisme af mellemstatslig karakter finansieret over det 
nationale budget og baseret på streng konditionalitet. Som Miguel Maduro påpegede det: 
"Denne model af en union af regler baseret på nationale demokratier fungerer grundlæggende 
ikke effektivt, fordi den skaber en uholdbar modsætning mellem den nationale politiske 
dimension og den europæiske dimension af de politikker, der er nødvendige for en effektiv 
forvaltning af en ØMU". 

Formålet med denne initiativbetænkning er at begynde at tegne en vision, der er baseret på en 
klarere fordeling af roller, funktioner og ressourcer mellem EU-politikkerne, der bygger på 
EU's ressourcer og forvaltes af EU-institutionerne på grundlag af en demokratisk EU-proces, 
og de nationale politikker, ressourcer og demokratier. Selvfølgelig må man med denne mere 
typisk føderale vision, også selv om der er begrænsede ressourcer og beføjelser på føderalt 
plan, basere forvaltningen af ØMU'en på EU-institutionerne og herved løse problemet med 
asymmetrien mellem ØMU'en og EU og problemet med de beføjelser og procedurer, der er 
fastlagt i traktaterne.

Vores tilgang bør i denne forbindelse være klar: Vi ønsker at beskytte enheden og integriteten 
af det europæiske projekt, EU-institutionerne og fællesskabsmetoden, som har givet store 
resultater med hensyn til EU's integration. Det er for os udelukket at skabe en union i 
Unionen.

Vi mener derfor for det første, at de gældende traktater giver alle de nødvendige redskaber til 
at begynde at skabe rammerne for en sådan egentlig økonomisk og monetær union, og vi 
fremhæver potentialet i artikel 136 i TEUF og det "forstærkede samarbejde", men man kan 
også overveje muligheden af at benytte "fleksibilitetsklausulen" i artikel 352 i forbindelse 
med artikel 136 eller et "forstærket samarbejde".

For det andet mener vi, at der ikke alene vil være mulighed for mere bindende forudgående 
økonomisk koordination inden for rammerne af de gældende traktater, men at man også kan 
gennemføre idéen om en "mekanisme for egne indtægter og budgettet på flere niveauer" inden 
for rammerne af de gældende EU-procedurer.

Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at vi ikke mener, der er behov for en 
traktatændring for at få oprettet en egentlig ØMU. Det er imidlertid – også af politiske årsager 
og ikke kun af institutionelle årsager – vores opfattelse, at man netop kun kan bane vejen for 
en traktatændring, hvis man undlader at starte processen med at kræve en traktatændring. Vi 
må tværtimod for at starte processen ved at gøre ØMU'en mere effektiv og få genskabt kursen 
mod en sådan større integration ved hjælp af de redskaber, vi har, og navnlig ved at gøre den 
større institutionelle reform mere effektiv, sikre, at det næste valg til Europa-Parlamentet er 
baseret på et europæisk politisk rum, hvor borgerne ikke alene kan vælge deres egen MEP, 
men også Kommissionen, på grundlag af en politisk debat på EU-plan. Dette er også et 
uundgåeligt skridt med henblik på at give yderligere skridt til overførsel af kompetencer den 
fornødne legitimitet. Der er en historisk parallel til denne tilgang i opfølgningen af topmødet i 
Madrid i 1989, hvor man anbefalede, at ØMU'en blev grebet an i tre faser, hvoraf den første 
var færdiggørelsen af det indre marked, tættere økonomisk konvergens og alle landes 
deltagelse i valutakursmekanismen. Der var ikke nogen af disse ting, der krævede en 
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traktatændring eller nye traktatbeføjelser.

Vi afviser argumentet om Europa-Parlamentets og Kommissionens påståede mangel på 
legitimitet på grund af den nuværende asymmetri mellem medlemskab af euroområdet og EU-
medlemskab. Vi mener, at denne asymmetri er udtrykkeligt nævnt i traktaterne, ikke blot i 
relation til Parlamentets og Rådets forskellige former for legitimitet, men også i relation til de 
specifikke procedurer, der er mulige og allerede er blevet benyttet. Vi henviser til artikel 136 i 
TEUF sammenholdt med artikel 121, stk. 6, som gør det muligt at vedtage meget omfattende, 
bindende og effektiv lovgivning for landene i euroområdet med afgørende stemmer i 
Parlamentet fra MEP'er fra ikke-euromedlemsstater. Der er ingen, der bestrider gyldigheden 
af den såkaldte "sixpack".

Eftersom demokrati aldrig er fuldkomment, er det vigtigste argument at overveje problemerne 
i forbindelse med alternativet. Vi mener ikke, at den alternative løsning med en "europæisk 
delegation af nationale parlamenter" – for at citere bidraget fra Jean-Claude Piris – er et 
holdbart alternativ. Et sådant organ vil ikke have nogen lovgivningsbeføjelser, dets 
beslutninger vil ikke kunne offentliggøres i EU-Tidende, og det vil kun blive et debatforum. 
Der vil ikke være nogen forholdsmæssig repræsentation i politisk og national henseende, 
medmindre vi bygger en stor ny institution som endnu et parlament.

Vi er på dette stadium af den faste overbevisning, at vi er nødt til at arbejde inden for 
rammerne af de eksisterende traktater og gøre ordentlig og fuld brug af alle de muligheder, de 
giver. Vi mener, at EU-institutionerne bør danne grundlaget for forbedret styring, og er imod 
enhver ny mellemstatslig traktat. Vi kan selvfølgelig også godt se problemerne, modsigelserne 
og dilemmaerne i denne holdning, som formentlig også vil danne grundlaget for vores 
betænkning. 

Processen hen imod mere ambitiøse reformer, der involverer traktatændringer, bør endvidere 
tidligst begynde efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2014, der som nævnt ovenfor bør 
benyttes som platform for en bred politisk debat om fremtiden for den europæiske integration.
Fuld brug af procedurerne og fleksibiliteten i de eksisterende traktater med henblik på en 
hurtig forbedring af forvaltningen af ØMU'en i forbindelse med udformningen af et reelt 
europæisk politisk område er en forudsætning for at skabe demokratisk konsensus om en 
fremtidig omfattende og vellykket traktatændring.

Traktaterne indeholder allerede hensigtsmæssige procedurer for forvaltning på flere niveauer, 
som giver mulighed for at bevæge sig hen imod en egentlig økonomisk og monetær union 
uden at undergrave integriteten af EU's retlige og institutionelle opbygning, gennem 
fastsættelse af regler, der specifikt skal gælde inden for rammerne af finanspolitikken og den 
økonomiske politik for de medlemsstater, der har euroen som valuta, og gennem udvikling af 
et forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne inden for rammerne af Unionens ikke-
eksklusive kompetencer.

EU bør sigte mod at placere styringen af ØMU'en inden for EU's institutionelle rammer, idet 
dette er en forudsætning for dens effektivitet og for, at den kan udfylde det aktuelle politiske 
tomrum mellem den nationale politik og den europæiske politik. 

4. Hvad kan man opnå inden for rammerne af de gældende EU-traktater med hensyn til 
at forbedre EU's forvaltning?
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4.1. Styrkelse af input-legitimiteten (den demokratiske legitimitet)

I disse krisetider, hvor der skal træffes upopulære foranstaltninger, er det ekstra nødvendigt at 
finde kilder til legitimitet. Den demokratiske legitimitets hovedprincipper om f.eks. 
ansvarlighed og repræsentation skal styrkes på EU-plan. Det er i den forbindelse helt 
afgørende, at den udøvende magt (Kommissionen) allerede er ansvarlig over for Europa-
Parlamentet, som repræsenterer EU's borgere (artikel 10 og 14 i TEU). Kommissionen er 
samlet ansvarlig over for Europa-Parlamentet (artikel 17, stk. 8, i TEU).

Desuden vælger Parlamentet Kommissionens formand "under hensyntagen til valget til 
Europa-Parlamentet" (artikel 17, stk. 7, i TEU). Artikel 17, stk. 7, i TEU vil blive anvendt for 
første gang efter valget til Europa-Parlamentet i 2014, og hvis den anvendes korrekt, vil den 
kunne styrke både princippet om ansvarlighed og princippet om repræsentation og dermed 
give flere kilder til legitimitet, således at EU kan møde de kommende udfordringer. Denne 
konstitutionelle sammenhæng er årsagen til, at erklæring nr. 11 om artikel 17, stk. 6 og 7, i 
TEU, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog 
Lissabontraktaten, er så vigtig.

Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har i henhold til denne erklæring et fælles ansvar 
for, at den proces, der fører til valg af formanden for Europa-Kommissionen, forløber 
hensigtsmæssigt. Forud for afgørelsen i Det Europæiske Råd foretager repræsentanter for 
Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd derfor de nødvendige høringer inden for de 
rammer, der anses for mest velegnede. Disse høringer skal vedrøre profilen for kandidaterne 
til posten som formand for Kommissionen under hensyntagen til valget til Europa-
Parlamentet. De nærmere retningslinjer for disse høringer kan fastsættes i god tid efter fælles 
aftale mellem Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. 

4.2. Mulige retsgrundlag for uddybning af ØMU'en inden for rammerne af de nuværende 
traktater

Man behøver blot at kaste et blik på nedenstående liste over retsgrundlag for at forstå, at 
Lissabontraktaten giver en lang række værktøjer til uddybning af den økonomiske og 
monetære integration.

– Artikel 53 i TEUF er et retsgrundlag, der gør det muligt at udstede direktiver – efter den 
almindelige lovgivningsprocedure – angående etableringsretten. I henhold til artikel 62 finder 
artiklens bestemmelser anvendelse på den frie udveksling af tjenesteydelser. Begge disse 
retsgrundlag kan fremover bruges til at styrke den gensidige økonomiske afhængighed 
yderligere for at drage fuld fordel af det enorme uudnyttede potentiale, der stadig er på 
verdens hidtil største marked målt i BNP.

– Artikel 114 i TEUF er et retsgrundlag, der giver mulighed for at vedtage foranstaltninger –
igen efter den almindelige lovgivningsprocedure – om harmonisering af lovgivningerne 
vedrørende det indre markeds oprettelse og funktion. 

– Artikel 125, stk. 2, i TEUF bestemmer, at Rådet – efter høring af EP – kan fastlægge 
definitioner med henblik på gennemførelsen af forbuddene angående mulighed for at foretage 
overtræk og privilegeret adgang i artikel 123 og 124. Dette retsgrundlag er allerede blevet 
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benyttet til at vedtage to forordninger1.

– Artikel 126, stk. 14, i TEUF giver mulighed for vedtagelse af nærmere regler og definitioner 
for anvendelsen af protokol nr. 12 om uforholdsmæssigt store underskud. Samme 
bestemmelse fastsætter en forenklet procedure for ændring af protokollen. EP skal høres2.

– Artikel 127, stk. 6, i TEUF er retsgrundlaget for Kommissionens forslag til en forordning 
om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn 
med kreditinstitutter og til forordning nr. 1096/2010 om overdragelse til ECB af specifikke 
opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde. EP og 
ECB skal høres.

– Artikel 136 i TEUF gør det muligt at vedtage specifikke foranstaltninger for euroområdets 
medlemsstater med henblik på at styrke samordningen og overvågningen af deres 
budgetdisciplin og udarbejde økonomisk-politiske retningslinjer for dem. De pågældende 
foranstaltninger skal dog være forenelige med dem, der er vedtaget for hele Unionen. Denne 
artikel gør det imidlertid kun muligt at vedtage foranstaltninger på grundlag af artikel 121 og 
126. Hvis euroområdets medlemsstater ønsker at træffe særlige foranstaltninger på andre 
grundlag, må de bruge det forstærkede samarbejde. 

- Artikel 138 i TEUF tjener til at sikre euroens plads i det internationale monetære system. 
Bestemmelsen foreskriver imidlertid ingen inddragelse af Europa-Parlamentet, og kun de 
medlemmer af Rådet, der repræsenterer euroområdets medlemsstater, kan deltage i 
afstemningen.

- Artikel 175 i TEUF henviser til målet om at styrke Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, som fastsat i artikel 174, og giver mulighed for at træffe 
foranstaltninger gennem strukturfondene, EIB og andre eksisterende finansielle instrumenter. 

- Sidst, men ikke mindst, har artikel 352 i TEUF, som er blevet benyttet meget i forskellige 
historiske faser i den europæiske integration, og ikke nødvendigvis som en "bestemmelse om 
forudsatte beføjelser", stadig potentiale til at tjene som et generelt retsgrundlag. 
Bestemmelsen kan f.eks. bruges til at oprette en europæisk skattemyndighed.

4.3. Metoder til oprettelse af en eventuel yderligere finanspolitisk kapacitet inden for 
rammerne af de nuværende traktater3

Rapporterne fra formanden for Det Europæiske Råd af 26. juni 2012 og af 12. oktober 2012 
taler begge om yderligere finanspolitisk kapacitet og "i sidste ende udvikling af et 
finanspolitisk organ i euroområdet, f.eks. en skattemyndighed". Denne finanspolitiske 
kapacitet "vil understøtte nye finanspolitiske funktioner, som ikke er omfattet af den flerårige 
finansielle ramme". Selv om der i princippet ikke bør træffes en sådan afgørelse forud for den 
endelige afgørelse om den flerårige finansielle ramme for 2014-20, kan man forestille sig tre 
                                               
1 Rådets forordning nr. 3603/93 og nr. 3604/93.
2 Dette var retsgrundlaget for den ene af forordningerne i den såkaldte "sixpack": Rådets forordning (EU) 
nr. 1177/2010.
3 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, EP's Temaafdeling C, november 
2012.
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metoder til oprettelse af en sådan kapacitet inden for EU's nuværende retlige rammer. 

For det første kan den yderligere finanspolitiske kapacitet skabes ved, at der efter 
fællesskabsmetoden indføres en ny egen indtægt, der skal finansieres af bidrag fra 
medlemsstaterne i euroområdet, og en ny budgetpost til finansiering af den finanspolitiske 
kapacitets funktioner. Dette koncept vil imidlertid gøre det nødvendigt at integrere den 
finanspolitiske kapacitet i den flerårige finansielle ramme, da det fastslås i artikel 312, stk. 1, i 
TEUF, at Unionens årlige budget skal overholde den flerårige finansielle ramme.

For det andet kan det centrale budget for euroområdet også være en fond uden for EU-
budgettet og gennemføres af Kommissionen. Den Europæiske Udviklingsfond kan tjene som 
model for denne metode. Den tredje metode indebærer oprettelse af en fond uden for EU-
budgettet, som kan gennemføres af et nyt separat organ. En sådan fond kan oprettes a) i 
henhold til artikel 352 i TEUF og i et forstærket samarbejde mellem euroområdets 
medlemsstater eller b) på grundlag af en international traktat. 

Det er dog klart, at enhver undtagelse, der begrænser navnlig EP's (og Rådets) 
budgetbeføjelser, bør fortolkes snævert inden for rammerne af de nuværende traktater, da 
formålet med artikel 310, stk. 1, i TEUF er at beskytte disse to institutioners budgetbeføjelser, 
idet EP repræsenterer borgerne i EU. Det vil derfor få alvorlige institutionelle konsekvenser, 
hvis man adskiller den finanspolitiske kapacitet fra den flerårige finansielle ramme (som det 
antydes i den foreløbige rapport). Hvis basisretsakten ikke giver EP nogen kontrolfunktion, 
vil det være en overtrædelse af EP's budgetbeføjelser, som er beskyttet i henhold til artikel 
310 i TEUF. Men hvis EP får en sådan funktion, vil det skulle opfylde den (i henhold til 
artikel 10 og 14 i TEU) som repræsentant for borgerne i EU, og ikke som repræsentant for en 
bestemt kategori af borgere, som tilfældigvis er statsborgere i medlemsstaterne i euroområdet. 
Sammenfattende kan det siges, at opretholdelse af EP's budgetbeføjelser er ensbetydende med 
opretholdelse af samme demokratiske kontrol udøvet af alle MEP'er, efter de nødvendige 
interne ordninger i EP, for alle EU's indtægter og udgifter.

4.4. Indarbejdelse af finanspagten i EU's regelværk 

Traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union 
(finanspagten) gælder i fuldt omfang for de kontraherende parter, der har euroen som valuta. 
Den finder også anvendelse på de kontraherende parter med dispensation som defineret i 
artikel 139, stk. 1, i TEUF eller med en undtagelse som defineret i protokol nr. 16 om visse 
bestemmelser vedrørende Danmark, der er knyttet som bilag til unionstraktaterne, når de har 
ratificeret den, fra den dato, hvor afgørelsen om at ophæve dispensationen eller undtagelsen 
får virkning, medmindre den pågældende kontraherende part erklærer, at den agter at forpligte 
sig af alle eller nogle af bestemmelserne i traktatens afsnit III og IV fra en tidligere dato.

Traktaten kan tiltrædes af andre EU-medlemsstater end de kontraherende parter. I henhold til 
traktatens artikel 16 skal der senest fem år efter ikrafttrædelsesdatoen for traktaten og på 
grundlag af en vurdering af erfaringerne med dens anvendelse tages de nødvendige skridt til 
at indarbejde traktatens indhold i Unionens regelværk i overensstemmelse med TEU og 
TEUF.

4.5. Udgangspunkt i konklusionerne i betænkningen af Thyssen
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Den 20. november 2012 vedtog plenarforsamlingen betænkningen af Thyssen1, som udgør 
Europa-Parlamentets officielle holdning for så vidt angår spørgsmålet om 
"en egentlig økonomisk og monetær union". Hvis man vil udforske mulighederne i de 
nuværende traktater for at forbedre forvaltningen i EU, kan der hentes værdifuld inspiration 
fra konklusionerne i denne betænkning, især på følgende områder. 

- Det foreskrives i artikel 121 i TEUF, at medlemsstaterne skal betragte deres økonomiske 
politikker som et spørgsmål af fælles interesse og samordne dem i Rådet; medlemsstater, 
der ønsker solidaritet, bør have pligt til at opfylde alle deres tilsagn på budgetområdet 
samt deres landespecifikke henstillinger og forpligtelser inden for rammerne af det 
europæiske semester. Samordningen og overvågningen af budgetdisciplinen i de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, i henhold til de eksisterende traktater kan gøres 
bindende og underlægges kontrol fra Den Europæiske Unions Domstols side alene på 
grundlag af artikel 136 i TEUF sammenholdt med artikel 121, stk. 6. Et sådant skridt bør 
dog, set fra en forfatningsmæssig synsvinkel, kun overvejes, hvis det i betydeligt omfang 
vil styrke Parlamentets rolle for så vidt angår den nærmere gennemførelse af artikel 121, 
stk. 3 og 4, i TEUF og med henblik på at gennemføre og implementere den multilaterale 
overvågningsprocedure med delegerede retsakter baseret på artikel 290 i TEUF. 

 De beskæftigelses- og socialpolitiske aspekter af forvaltningen af ØMU'en kan styrkes 
gennem artikel 9, artikel 151 og artikel 153, stk. 1, i TEUF. 

 Traktaterne indeholder flere passerelle-bestemmelser, der kan benyttes: artikel 48, stk. 7, i 
TEU indeholder bestemmelser om en specifik procedure, hvorved love, for hvilke TEUF 
kræver en særlig lovgivningsprocedure, i stedet kan vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure, og artikel 333 i TEUF åbner endvidere mulighed for at anvende 
den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med forstærket samarbejde.

 ECB's traktatfæstede operationelle uafhængighed på det pengepolitiske område udgør 
fortsat en hjørnesten i ØMU'ens og euroens troværdighed; ESM bør i fremtiden under 
visse betingelser kunne finansiere banker i vanskeligheder direkte. 

 Legitimiteten, gennemsigtigheden og effektiviteten af det europæiske semester bør 
forbedres. Den eksisterende lovgivning bør udnyttes fuldt ud for at sikre, at semestret er 
underlagt fuld demokratisk kontrol på alle trin.

 Det er nødvendigt at indføre demokratisk, parlamentarisk kontrol med 
banktilsynsaktiviteter, og idriftsættelsen af den fælles tilsynsmekanisme er derfor det 
første og mest presserende skridt i etableringen af en bankunion. 

 Der bør ideelt set sideløbende med den fælles tilsynsmekanisme indføres en fælles 
europæisk ordning for genopretning af banker i vanskeligheder og afvikling af ikke-
levedygtige institutter.

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2012 med henstillinger til Kommissionen om rapporten fra 
formændene for Det Europæiske Råd, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen: Hen imod 
en egentlig økonomisk og monetær union (P7_TA-PROV(2012)0430).
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 En "egentlig ØMU" kan ikke begrænses til et regelsæt, men kræver en øget budgetmæssig 
kapacitet alene baseret på konkrete egne indtægter (herunder en afgift på finansielle 
transaktioner), som inden for rammerne af EU-budgettet bør anvendes til at støtte vækst 
og social samhørighed og afhjælpe skævheder, strukturelle afvigelser og finansielle 
nødsituationer, som er direkte knyttet til den monetære union, uden derved at undergrave 
budgettets traditionelle funktioner, dvs. finansiering af fælles politikker (artikel 311, som 
kræver en næsten forfatningsmæssig procedure). Det er også muligt at øge 
budgetkapaciteten via et forstærket samarbejde om indførelse af skat på finansielle 
transaktioner, der kan øge budgettet for ESM. Tanken om et budget for euroområdet kan 
rejse spørgsmål om respekten for princippet om EU-budgettets enhed og universalitet1. 

 Potentialet i protokol nr. 1 for samarbejde mellem de nationale parlamenter og med EP 
kan undersøges yderligere for at intensivere samarbejdet med de nationale parlamenter, 
men et sådant samarbejde ikke bør ske gennem oprettelse af et nyt blandet parlamentarisk 
organ, som ville være både ineffektivt og ulovligt ud fra en demokratisk og 
forfatningsmæssig synsvinkel. Det er Europa-Parlamentet som parlamentarisk organ på 
EU-niveau, der har den fulde legitimitet for en styrket og demokratisk forvaltning af 
ØMU'en. Euroen er EU's valuta. Europa-Parlamentet er EU's parlament. Europa-
Parlamentet er derfor ØMU'ens parlament.

 En mulig løsning kunne være, at ESM integreres i Unionens regelværk ved hjælp af 
fleksibilitetsklausulen (artikel 352 i TEUF) sammenholdt med den reviderede artikel 136 i 
TEUF, selv om det rejser en række juridiske problemer.

 Inden for en stadig tættere økonomisk, finanspolitisk og budgetmæssig Union skal der 
gøres en ekstra indsats for at samordne skattesystemer og imødegå en skadelig 
skattekonkurrence mellem medlemslandene indbyrdes, som klart strider mod det indre 
markeds logik. Det styrkede samarbejde bør anvendes oftere på beskatningsområdet (i 
forbindelse med et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag eller afgiften på finansielle 
transaktioner), eftersom harmoniserede regler på beskatningsområdet vil styrke den 
budgetmæssige og politiske integration. 

 ESM bør gradvis overgå til forvaltning efter fællesskabsmetoden og underkastes Europa-
Parlamentets demokratiske kontrol. Vigtige beslutninger, såsom tildeling af finansiel 
støtte til en medlemsstat og indgåelse af aftalememoranda, bør underkastes en behørig 
kontrol af Europa-Parlamentet.

5. Fremtidens EU?

5.1. Undgå falske tvedelinger

Man bør i forbindelse med alle overvejelser om EU's fremtid undgå at falde i den fælde, der 
består i at adskille medlemsstaterne i to kunstige kategorier, der er hinandens modsætninger. 
Der er tale om en sådan kunstig adskillelse, når medlemsstaterne opdeles i "ins" og "outs", 
dvs. dem, der hører til euroområdet på et givent tidspunkt, og dem, der ikke gør det. Det er en 
endnu værre form for tvedeling, når EU's borgere opdeles i dem, der er statsborgere i en 

                                               
1 Jf. ovenfor, punkt 4.3.
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medlemsstat i euroområdet, og dem, der ikke er det. 

De eksisterende politiske, økonomiske og juridiske opdelinger er i virkeligheden mere 
dynamiske, komplekse og subtile. Det hedder i artikel 3, stk. 4, i TEU, at "Unionen opretter 
en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta". Denne bestemmelse vedrører 
hele Unionen, da de enkelte medlemsstaters (og ikke kun eurolandenes) økonomiers 
sundhedstilstand kan have reel indflydelse på værdien af den fælles valuta, hvorfor det er 
nødvendigt at betragte alle medlemsstaternes økonomiske politikker som et spørgsmål af 
fælles interesse og samordne dem i Rådet, hvilket er årsagen til, at alle medlemsstaterne har 
pligt til at føre deres økonomiske politikker med henblik på at bidrage til virkeliggørelsen af 
Unionens mål som fastlagt i artikel 3 i TEU1.

Traktatens kapitel om medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta, og som ikke har 
en undtagelse, bærer overskriften "Overgangsbestemmelser". Det fastslås heri, at disse 
medlemsstater benævnes "medlemsstater med dispensation", indtil Rådet træffer afgørelse 
om, at de opfylder de nødvendige bestemmelser for indførelse af euroen (artikel 139, stk. 1, i 
TEUF). Samme artikel indeholder en udtømmende liste over traktatbestemmelser, der ikke 
gælder for disse medlemsstater. I denne fase, som i henhold til primærretten betragtes som en 
overgangsfase, skal medlemsstater med dispensation behandle deres valutakurspolitik som et 
spørgsmål af fælles interesse2, de har ret til gensidig bistand, hvis de har eller alvorligt trues af 
vanskeligheder3, og kan træffe beskyttelsesforanstaltninger, hvis der opstår en pludselig 
betalingsbalancekrise4. Der aflægges regelmæssigt beretning om de fremskridt, der gøres af 
medlemsstater med dispensation for så vidt angår opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn 
til virkeliggørelsen af den økonomiske og monetære union5. Desuden nedsættes ECB's 
Generelle Råd kun som ECB's tredje besluttende organ, hvis og så længe der er medlemsstater 
med dispensation6.

Medlemsstater med dispensation har således i henhold til primærretten pligt til at gøre en 
konstant indsats, indtil Rådet kan indtage den holdning, at deres fremskridt hen imod 
opfyldelse af de nødvendige betingelser for indførelse af euroen er afsluttet. På den anden side 
har de medlemsstater, der har en undtagelse, selv forbeholdt sig retten til at beslutte at gå den 
vej. I protokol nr. 15, punkt 1, fastslås det, at medmindre "Det Forenede Kongerige meddeler 
Rådet, at det agter at indføre euroen, skal det ikke være forpligtet dertil". Det Forenede 
Kongerige bevarer alle sine beføjelser med hensyn til monetær politik i overensstemmelse 
med sin nationale lovgivning. I henhold til protokol nr. 16 har Danmark en undtagelse, der 
medfører, "at alle artikler og bestemmelser i traktaterne og statutten for ESCB og ECB, hvori 
der henvises til en dispensation, vil gælde for Danmark". Proceduren til ophævelse af denne 
undtagelse vil kun blive indledt på Danmarks anmodning.

I lyset af disse bestemmelser kan det være en mere passende arbejdshypotese at behandle alle 
medlemsstaterne som del af et regelfællesskab, hvor reglerne differentieres inden for den 

                                               
1 Artikel 120 og 121 i TEUF
2 Artikel 142 i TEUF.
3 Artikel 143 i TEUF; der gælder ikke sådanne regler om gensidig bistand for de medlemsstater, der har euroen 
som valuta.
4 Artikel 144 i TEUF.
5 Artikel 140 i TEUF.
6 Artikel 141 i TEUF.
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økonomiske og monetære politik, og hvor de ressourcer, der er til rådighed, også kan 
differentieres. Man kan også differentiere visse lag i dette fællesskab med hensyn til, hvem 
der kan træffe afgørelsen om tiltrædelse af et bestemt sæt differentierede regler: Denne 
afgørelse træffes af Rådet, når der er tale om medlemsstater med dispensation, og af 
medlemsstaten selv, når der er tale om medlemsstater, der har en undtagelse. Man kan således 
koncentrere overvejelserne om at skabe et dynamisk fællesskab af regler og ressourcer på 
flere niveauer i stedet for at fokusere på "ins" og "outs".

En anden tvedeling, der skal undgås, er at nå frem til en klar og fast teoretisk adskillelse 
mellem status quo og "ægte føderalisme". Indsatsen for at styrke den økonomiske forvaltning 
er ikke et pludseligt spring ind i en fuldgyldig føderalisme, men et spørgsmål om, hvornår, 
hvordan og for hvilken pris der bør indføres nogle mere føderale aspekter.

5.2. På vej mod en traktatændring

Forvaltningen af ØMU'en er det centrale element for bestræbelserne på at sikre balance 
mellem institutionerne og i beslutningstagningen fremover. Færdiggørelsen af en egentlig 
ØMU inden for Unionen vil kræve en traktatændring på mellemlang sigt. Euroområdet vil 
kun kunne fungere ordentligt, hvis medlemsstaterne accepterer at overføre suverænitet på 
visse punkter. Medlemsstaterne må forstå, at de allerede har mistet en del af deres suverænitet 
på grund af deres overdrevne gældsættelse, og at den eneste måde at vinde den tilbage på er at 
acceptere at dele i det mindste en del af deres suverænitet på EU-plan. Statsgældskrisen har 
vist, at påstanden om, at "det kan synes at være bedre, at en national valuta bliver vanæret, 
end at den dør"1, ikke gælder uden indskrænkninger.

Der bør i alle de tilfælde, hvor nye beføjelser overføres til eller skabes på EU-plan, eller hvor 
der oprettes nye EU-institutioner, sikres den fornødne legitimitet, demokratisk kontrol af og 
ansvarlighed over for Parlamentet. Der bør derfor afholdes et konvent efter det næste valg til 
Europa-Parlamentet, og forberedelserne af et sådant konvent bør allerede begynde før det 
næste valg til Europa-Parlamentet.

En kommende traktatændring kan først og fremmest udformes således, at der bliver mulighed 
for en yderligere differentiering af de regler, der gælder i de institutionelle og budgetmæssige 
procedurer. Vi kan i den forbindelse henvise til arbejdshypotesen, hvorefter medlemsstaterne 
anses for at tilhøre et fællesskab af regler på flere niveauer, men også af ressourcer på flere 
niveauer.

Man kan også overveje, hvordan man kommer uden om krav om enstemmighed. I et 
fællesskab af regler på flere niveauer, der bakkes op af ressourcer på flere niveauer, bør det 
være muligt at undgå vetoret, så man kan gå videre med integrationen uden at tvinge de 
medlemsstater, der ikke ønsker at deltage, til at træffe det svære valg mellem at "take it or 
leave it". Man kan også tænke i andre baner ud fra følgende spørgsmål. Bør den økonomiske 
politik blive underlagt delt kompetence som omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 4, i TEUF? Bør 
den almindelige lovgivningsprocedure i givet fald finde anvendelse? Bør det forstærkede 
samarbejde udvides, så der bliver mulighed for at overdrage flere kompetencer til EU? 

EU's strategiske kurs på lang sigt kan også fokusere på følgende emner og principper, hvoraf 
                                               
1 C. Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996), 87.
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nogle også nævnes i den ovennævnte beslutning af 20. november 2012:

 ØMU'en ikke er et mål i sig selv, men derimod et instrument til opnåelse af Unionens og 
medlemsstaternes mål, herunder en afbalanceret og bæredygtig vækst samt et højt 
beskæftigelsesniveau. Social inklusion og solidaritet er hovedhjørnesten i den europæiske 
sociale model og i den europæiske integration som helhed og må ikke holdes uden for 
nogen fremtidige reformer af Unionen.

 Det europæiske semester og den økonomiske dialog skal opfattes som elementer i EU's 
institutionelle rammer, og det bør i forbindelse med enhver traktatændring forsøges at 
integrere det europæiske semester og dermed fremme fællesskabsmetoden.

 ØMU'ens nuværende mellemstatslige struktur medfører en alvorlig mangel på 
demokratisk legitimitet. Den fælles valuta kan kun stabiliseres, hvis medlemsstaterne er 
villige til at overføre finanspolitiske kompetencer til Unionen. Den mellemstatslige 
metode har nået sin grænse og er ikke velegnet til demokratisk og effektiv 
beslutningstagning i det 21. århundrede. En politisk union er i sidste ende nøglen til at 
overvinde kriserne, tilskynde til solidaritet og videreføre det europæiske projekt.

 De nationale parlamenter bør deltage i udarbejdelsen af deres regeringers finanspolitiske 
planer og reformplaner, før de indgives til EU. Dette ansvarsområde kan udtrykkeligt 
føjes til de funktioner, de nationale parlamenter skal varetage i henhold til bestemmelserne 
i artikel 12 i TEU.

 Den stigende opdeling mellem kernelande og lande med en mere periferisk beliggenhed i 
EU må ikke blive kronisk. Der bør skabes en permanent ramme, inden for hvilken 
medlemsstater i vanskeligheder kan regne med solidaritetsbaseret støtte fra andre 
medlemsstater.

 Traktatændringer, der efterfølgende skal behandles af et konvent, skal færdiggøre 
udformningen af en egentlig økonomisk og monetær union ved at styrke Unionens 
kompetencer, navnlig inden for økonomisk politik, samt ved ikke alene at styrke Unionens 
budgetmæssige kapacitet, men også solidariteten, Kommissionens rolle og den 
demokratiske kontrol hermed samt Europa-Parlamentets prærogativer. I den forbindelse 
kan det også overvejes, hvordan man styrker den demokratiske kontrol med
Kommissionen (indførelse af en forespørgselsret, kommissærers individuelle ansvar over 
for EP osv.).

 Fremtidige traktatændringer bør aldrig udelukke opt-in-muligheder for medlemsstaterne, 
og Unionens integritet bør garanteres. 

6. Foreløbige konklusioner

Da manglen på en reel politisk myndighed underminerer effektiviteten og troværdigheden af 
Unionens forvaltning af euroen og dens evne til at styre de finansielle markeder i stedet for at 
blive styret af dem, fremgår det klart, at enhver styringsmodel kun kan lykkes, hvis der 
opbygges en politisk myndighed for EU og euroen. Denne politiske myndighed bør være 
baseret på og drevet af behovet for demokratisk legitimitet og ansvarlighed baseret på fælles 
forfatningsmæssige normer, der er forudsætningen for finansiel solidaritet i forbindelse med 
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den velstand, der skabes af den europæiske integration. Den finansielle solidaritet skal gøres 
uafhængig af finansielle overførsler mellem medlemsstaterne, og den bør være et produkt af 
den velstand, som den europæiske integrationsproces har genereret, og være styret af målet 
om en retfærdig fordeling af fordelene ved integration mellem alle europæiske borgere.

Endelig bør denne opfordring til mere politisk integration ikke præsenteres som en bitter pille, 
som må sluges for så vidt muligt at redde vores europæiske levevis. Opgaven er derfor måske 
intet mindre end at genopfinde en europæisk drøm, der engang kom fra ånden i "en generation 
og dens ledere, hvis personlige erfaringer havde belært dem om, at alternativet til den 
europæiske drøm var det seneste europæiske mareridt"1. En politisk unions legitimitet bør 
ikke blot være baseret på input og output, på proces og resultater, men også på en moralsk 
fortælling, en overbevisende vision for fremtiden.

                                               
1 J. Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, s. 8.


