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Bryssel 

 
Den 1 december 2009 är en historisk dag för Europeiska unionen. 
Denna dag träder Lissabonfördraget i kraft och avslutar därmed 
den interna debatt som har pågått i nästan tio år. Fördraget 
innebär att demokratin i EU stärks och att Europaparlamentets 
makt utökas kraftigt. Parlamentets lagstiftande befogenheter 
kommer nästan att fördubblas. Ett viktigt område där parlamentet 
får ökat inflytande är inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 
För första gången kommer Europaparlamentets ledamöter att 
kunna besluta om jordbruksutgifter, ett område som hittills nästan 
helt har kontrollerats av EU-ländernas jordbruksministrar. 
Jordbruksutgifterna uppgår till närmare 40 procent av 
EU:s budget. Dessutom kommer Europaparlamentet att vara 
jämställt med ministrarna i frågor som rör hur EU:s strukturfonder 
ska utformas och användas. Andra viktiga områden där fördraget 
innebär utökad makt för parlamentet är invandring, internationell 
handel och fiskepolitik.  
 
Lissabonfördraget innebär att allmänheten får större inflytande 
över Europeiska unionens beslutsfattande. Exempelvis skapas 
möjligheten till europeiska medborgarinitiativ. Detta innebär att en 
miljon människor, som är medborgare i ett betydande antal 
medlemsstater, direkt kan uppmana kommissionen att lägga fram 
ett lagförslag inom ett område där EU har behörighet.  
 
EU bygger på rättigheter och värderingar, frihet, solidaritet och 
trygghet. Den stadga om de grundläggande rättigheterna som 
ingår i fördraget utgör en garanti för att EU:s institutioner och 
EU-rätten inte bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter – 
EU-institutionerna måste alltså respektera dem. 
Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till stadgan, men samtidigt 
respekterar vi naturligtvis de undantag som finns för Polen, 
Tjeckien och Storbritannien.  
 



 

 

Genom Lissabonfördraget får Europa möjlighet att på ett bättre 
sätt ta sitt ansvar i världen. Den nya europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder gör att Europa tydligare kan tala med en röst, 
samtidigt som förhållandet till våra närmaste grannar blir allt 
viktigare för oss i EU.  
 
Genom Lissabonfördraget införs ett helt nytt kapitel om 
energipolitik och solidaritet i energiförsörjningen, något som berör 
väldigt många människor.  
 
I januari i år utbröt en gaskonflikt mellan Ryssland och Ukraina 
som resulterade i att ett antal europeiska länder blev utan gas i 
två veckor mitt i vintern. Vi såg då vad avsaknaden av en tydlig 
EU-politik kan leda till. Människor kanske inte har lust att sätta sig 
in i alla turer i geopolitiken, men de märker om värmen slås av i 
deras bostäder, sjukhus och skolor. Lissabonfördraget ger en 
grund för att förhindra att detta sker.  
 
Lissabonfördraget är ingen slutpunkt och inte heller perfekt, men 
det ger förbättrade regler för att utveckla EU:s politik. Tjugo år 
efter Berlinmurens fall, och som Europaparlamentets förste 
talman från Central- och Östeuropa, är jag stolt över att kunna 
konstatera att vi nu har demokratiska och effektiva regler som kan 
möta behoven från nästan 500 miljoner människor i 
27 medlemsstater.  


