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Ordboksdefinisjoner er en ting, erfaring med realitetene i et 
begrep noe annet. 

Ordet "union" bringer i Norge lett tankene tilbake til 1905 og 
1814. I EF-landene kan man få inntrykk at at det hersker et noe 
mer avslappet forhold til begrepet. 

EF startet som en tollunion, det vil si et område hvor vareflyten 
mellom medlemslandene skal være fri fra offentlige restriksjoner 
og hvor man har en felles handelspolitikk ovenfor land som ikke 
er med i unionen. Det arbeides nå med nye "unioner" i EF på 
områder som pengepolitikk, økonomisk politikk og 
utenrikspolitikk. Det spørsmål som reiser seg er; hvor menge 
"unioner" kan EF etablere før det blir en statsdannelse? 

I dette heftet trekker forfatteren fram enkelte vesentlige 
elementer i den pågående utvikling i EF og viser at den går i 
retning av at nye statsdefinerende politikkområder undergis 
fellesskapskontroll. 
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INNLEDNING 

Om man enkelt skulle karakterisere utviklingen i De europeiske 

fellesskap -EF- i 1980-årene, kunne en formulering være: "Gamle 

mål blir som nye." Man la bak seg intern uenighet og stagnasjon 

gjennom budsjettforlik og revisjon av felles politikkområder. Man 

gjør opp status for Romatraktatens målsettinger og 

virkemiddelbruk og erkjenner bl.a at det indre marked - som med 

sine fire friheter skulle vært ferdig i 1970 - er noe forsinket. 

Gjennom en hvitbok lister man opp hva som må til av nye 

bestemmelser og setter seg en ny tidsfrist for når tiltakene skal 

være gjennomført - 31.12.92. Den entusiasme som dette - særlig 

utenfor EF - oppleves å ha skap, bygger naturligvis på det faktum 

at de gamle målene er blitt bedre i den forstand at muligheten 

for å kunne nå målsettingene for 11 1992 11 er mer realistisk enn hva 

"1970 11 representerte. Spørsmålet om EFTA-landenes forhold til EF 

får en naturlig utvikling gjennom Luxembourg-erklæringen i 1984, 

men politiske ambisjoner bringer oss i 1989 over i den mer 

uoversiktelige "Oslo-prosess". De forhandlinger som nå finner 

sted mellom EF og EFTA-landene om et Europeisk økonomisk 

samarbeidsområde (EØS) kan sies å ha basis i Oslo-erklæringen, 

men omfatter også de løsninger for utvidet samarbeid man har 

arbeidet med i Luxembourg-prosessen. 

Den traktatrevisjon EF-landene foretok i 1987 gjennom Enhetsakten 

innebærer ikke bare oppfrisking av gamle bestemmelser, men viser 

også at nye politikkområder oppfattes som interessante for 

fellesskapet. Romatraktaten anviste i 1957 at målsettingene om 

varig økonomisk vekst skulle nås ved å etablere et indre fritt 

marked og;- man skulle gradvis samordne medlemlandenes økonomiske 

politikk. Dette siste virkemiddelområdet gav hverken 

Romatraktaten eller Enhetsakten tilstrekkelig lovhjemmel til, 

slik at man kunne utforme en omfattende felles politikk. Dette 

ønsker man nå å "rette opp" ved en ny traktat om en økonomisk og 
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monetær union. 

Uavhengig av Romatraktaten har EF-landene i varierende grad prøvd 

å samordne sin utenrikspolitikk og det har vært en bevist 

holdning at dette politikkområdet skulle . ligge utenfor EF

kommisjonens kompetanseområde. For å gi samarbeidet en fastere 

ramme fikk Enhetsakten et avsnitt om utenrikspolitisk samarbeid 

(EPS). Her heter det at man skal bestrebe seg på i fellesskap 

å formulere og i verksette en "europeisk" (les: felles) 

utenrikspolitikk. Formaliseringen av EPS innebar at 

politikkområdet som sådan ligger utenfor Kommisjonen, men nå med 

formelle "bruer" til selve EF-systemet. Man forutsatte etter fem 

år å vurdere behovet for revisjon av dette avsnittet i 

Enhetsakten. 

Ser vi på utviklingen fra 1987 og til i dag, er det først og 

fremst uforutsigbare endringer i landene rundt Vest-Europa som 

preger bildet. Samlingen av Tyskland skjedde raskere enn noen 

kunne vente og demokratiseringsprosessen i en rekke øst

europeiske land er - med påregnelige tilbakeslag - i full gang. 

Krigen med Irak kom som en hyggelig overraskelse på de fleste. 

I denne situasjonen ser vi at intensjonenen om en "felles 

europeisk utenrikspolitikk" ikke oppfylles og spørsmålet om en 

ny traktattekst om politisk samarbeid melder seg. Dette 

spørsmålet presses fram av EF-kommisjonen og enkelte medlemsland, 

og blir besvart med et felles ja fra stats- og regjeringssjefene 

i EF-landene. En ny prosess for å få fram en traktat om Europeisk 

politisk union (EPU) settes i gang ved regjeringssjefenes 

toppmøte i Roma 14-15. desember 1990. Både dette arbeidet og 

traktatendringene i forbindelse med Europeisk økonomisk union 

(EMU) forventes gjennomført i løpet av 1991. 

Spørsmålet om norsk medlemskap i EF ble i 1972 diskutert ut fra 

slik EF så ut dengang, men også ut fra hvilke planer EF hadde for 

framtidig utvikling. Dersom det skulle være aktuelt med en ny 

norsk medlemskapsdiskusjon i løpet av 1990-årene, står vi i samme 

situasjon. Det er all grunn til å tro at EF-prosjektet med "det 
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indre marked" vil være gjennomført til 1993. Man må også forvente 

at arbeidet med nye traktattekster er fundert på så klare 

politiske viljeserklæringer at dramatiske endringer i 

rammebetingelser må til for å hindre en utviding av EFs felles 

politikkområder. En realitetsdrøfting av et norsk EF-medlemskap 

vil tidligst kunne komme i stortingsperioden 1993-97. Det betyr 

trolig at vi vil ha et klarere bilde av et relativt mer 

omfattende EF og sånn sett en enklere valgsituasjon enn i 1972. 

Vi skal i det følgende peke på enkelte politikkområder som opptar 

lederne i EF og peke på mulige sammenhenger og løsninger og på 

denne måten søke å gi et bilde av hva slags EF som kan møte oss 

om noen år. 
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DET INDRE MARKED 

"Det indre marked" er et middel. De seks landene som skrev under 

traktaten om Det europeiske økonomiske fellesskap i 1957 

("Romatraktaten", "EEC"). hadde et flersidig formål, men 

hovedsiktemålet var, og er, varig økonomisk vekst. Dette skulle 

man nå gjennom å opprette et indre felles marked med fri 

bevegelse av varer, kapital, arbeidskraft og tjenester. Videre 

skulle man samordne den økonomiske politikken. 

Fram til i dag har antall medlemsland øket til tolv og 

utviklingen i EF er blitt preget både av denne økningen og at man 

har fått med - i europeisk målestokk - fattige land. 

I 1985 gjorde EF-medlemmene opp status og kom til at det fortsatt 

gjenstod en del tiltak før det indre marked var en realitet. Man 

ble derfor enige om å gjøre en del forandringer i de tre 

traktatene som ligger til grunn for samarbeidet. Denne revisjonen 

ble gjennomført ved "Enhetsakten" som tråtte i kraft 1. juli 

1987. Noen av de viktigste forandringene i forhold til 

gjennomføringen av det indre marked består i at flere saker skal 

kunne avgjøres ved flertallsvedtak og at man satte en tidsfrist 

for å nå et fullstendig fritt indre marked - utgangen av 1992. 

Ved gjennomgangen i 1985 beskrev man i en såkalt "Hvitbok" ca 300 

tiltak som måtte iverksettes før det indre markedet kunne sies 

å være en realitet. I forhold til de svært mange lover, regler 

og anbefalinger som er gitt fra 1957 og fram til 1984, kunne 

jobben som gjenstod synes liten. EFs organer har hele tiden 

snakket om tiltak for å fullføre det indre markedet. Når det 

likevel har vært vanskelig å fullføre arbeidet skyldes det at 

flere av forslagene forutsetter at medlemslandene er villige til 

betydelige myndighetsavståelser. 

Forslagene i Hvitboka kan deles inn i 24 emneområder og 

EF-kommisjonen hadde tidlig i 1990 lagt fram alle de nødvendige 
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forslag til direktiver (1000 dager før tidsfi;-isten ! ) . 

Beslutningsmyndigheten ligger i EFs ministerråd og det har vist 

seg vanskelig å få sluttbehandlet de direktivforslagene som 

forutsetter enstemmighet. Dette gjelder områder som fri bevegelse 

av personer, avgiftsmessig -harmonisering og finansiell service, 

transportspørsmål og en del spørsmål innen veterinære forhold og 

plantesunnhet. Det er likevel grunn til å vente at man klarer å 

sluttbehandle direktivforslagene i løpet av 1992. Det hører også 

med i dette bildet at enkelte forslag til tiltak er blitt 

moderert. Dette gjelder f .eks harmonisering av skatter og 

avgifter. Bortfall av grenser vil vanskeliggjøre store 

forskjeller bl. a i merverdiavgift. Det vil bli en markedsmessig 

nødvendighet å foreta tilpasninger. 

Når det gjelder gjennomføringen av direktiv, er det et arbeid som 

regjeringen i det enkelte medlemsland må stå for. Medlemskapet 

innebærer en forpliktelse til å etterleve fellesskapets vedtak. 

Det er imidlertid stor forskjell på graden av gjennomføring i 

Danmark sammenlignet med f .eks Italia. Kommisjonen er "vakthund 

og pådriver". Mest sansynlig vil det gjenstå å gjennomføre flere 

tiltak i mange av medlemslandene ved fristens utløp 31.12.1992 

før det indre marked kan kalles komplett. Det er likevel grunn 

til å tro at målsettingen for ''1992 11 vil bli erklært for nådd. 

Dette inngår som en forutsetning for den videre integrasjon av 

nye politikkområder i samarbeidet, særlig i forbindelse med den 

økonomiske og monetære union. 
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EØS-FORHANDLINGENE 

Uten å gå nærmere inn på forhistorien, kan vi registrere at EFs 

ministerråd i juni 1990 vedtar et mandat for forhandlinger med 

EFTA med sikte på å utvikle et felles europeisk økonomisk 

samarbeidspmråde(EØS). Ministerrådet ser i stor grad bort fra 

resultatene av de forberedelser som har funnet sted gjennom 

sonderinger og kartleggingsmøter mellom de to partene. Man slår 

fast at det bør forhandles fram en avtale av folkerettslig 

karakter om assosiering mellom Fellesskapet på den ene side og 

EFTA-landene som en part på den annen. Avtalen skal være 

omfattende og dekke juridiske og institusjonelle aspekter. 

Siktemålet er at fra 31.12.92 skal det kunne skje fri flyt av 

varer og tjenester, være fritt kapitalmarked og fri bevegelse for 

personer innenfor EØS-området basert på EFs felles rettsgrunnlag 

(acquis communautaire). Eventuelle unntak vil bare bli godtatt 

i den utstrekning de kan godkjennes som berettiget ut fra vernet 

om grunnleggende interesser i et enkelt land og dette ikke 

forstyrrer avtalens likevekt. Man peker på at EFTA må etablere 

tilsvarende organer som i EF (Kommisjon, Domstol) for å overvåke 

konkurransebetingelsene og for kontroll med bruken av 

statsstøtte. Landbrukets spesielle karakter hindrer ikke at 

vareutvekslingen økes og at en sløyfer eksisterende hindre, 

iberegnet de som stammer fra det sanitære regelverket for planter 

og dyr. Innen fiskerisektoren forutsetter mandatet at en finner 

fornuftige løsninger som kan sikre Fellesskapet tilgang til EFTAs 

fiskeriressurser. I tillegg til de "fire frihetene" tar mandatet 

opp samarbeid innen andre områder. Dette er i stor grad områder 

som allerede Luxembourgerklæringen pekte på og hvor en del er 

oppnådd. EFTA-landene må på en eller annen måte bidra til den 

økonomiske og sosiale utvikling i de sørlige områdene. EØS

avtalen bør ifølge EFs mandat også inneholde en klausul om at 

EØS-samarbeidet over tid skal utvikle seg til en full verdig 

tollunion. 
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I og med at det er EFs lovverk som skal legges til grunn for EØS, 

har EFTA-landene ønsket å kunne komme inn i prosessen for nye 

beslutninger. EF sitt mandatet gir ikke åpning for dette ønsket, 

men man peker i retning av en konsultasjonsordning. Man åpner for 

å være med å "forme" nye regler - "ikke å være .med å "beslutte". 

EØS-forhandlinger har medført et regjeringshavari i Norge og at 

EFTA har oppgitt sine krav om varige unntak fra EFs acquis. 

Verdien av de "sikkerhetsordninger" som skal komme i stedet vil 

eventuelt vise seg når EØS-hverdagen melder seg. 

Tidsplanen er at et avtaleforslag skal være ferdig i løpet av 

første halvår 1991. Dersom innholdet i avtalen blir nær opp til 

EFs forhandlingsmandat, burde godkjenningsprosessen i EF forløpe 

lett. Godkjenningsprosedyren følger bestemmelsene i 

Romatraktatens artikkel 238 som foreskriver at EF-parlamentet 

skal anbefale avtalen med "absolutt flertall" før Rådet kan gjøre 

sin beslutning med full enstemmighet. Dette betyr at forslaget 

til EØS-avtale kan stoppes av et enkelt medlemsland i EF eller 

av 260 av EF-parlamentets 518 medlemmer. I de prosessene som er 

gjennomført i løpet av 1990, har Parlamentet vært sterkt opptatt 

av at EFTA-landene ikke skulle få rettigheter som svekker 

Parlamentets stilling. Det som er kjent fra forhandlingene når 

dette skrives, skulle ikke gi grunn til slik bekymring. Det 

sterke markeringsbehovet i Parlamentet som bl.a. også kommer til 

uttrykk ved å ville tidsavgrense en EØS-avtale, må først og 

fremst sees som ledd i en kamp om posisjoner mellom organene i 

EF. Vi må kunne anta at underskrevet forslag til EØS-avtale vil 

bli ratifisert i EF og eventuelt også i det enkelte medlemsland 

om det skulle vise seg nødvendig. 

En EØS-avtale vil tilfredsstille Jacques Delers ønske om 

"arbeidsro" i den forstand at han ikke lenger får stadige 

forespørsler fra hvert enkelt av de 6 EFTA-landene om samarbeid 

med EF på enkeltprosjekt. Under henvisning til EØS-avtalen vil 

det også være lettere for EF å utsette medlemskapsdrøftinger med 

søkerland fra EFTA til etter at man er ferdige med de ambisiøse 
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planene for integrasjon av nye politikkområder i EF. De 

utvidelsene det her er snakk om vil kunne vise seg å være 

vanskelige og det kan komme til å bli nødvendig for EF å bruke 

EØS som "demning" i mange år framover. Dette er også et argument 

som taler mot en tidsavgrenset EØS-avtale. 
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ØST-EUROPA 

Etter at Øst-Tyskland ble oppløst har man nå fått et Tyskland med 

betydelige regionalpolitiske utfordringer først og fremst når det 

gjelder sysselsetting og økonomi, men også med landbruks

politiske og miljømessige problemer å løse. størrelsen på 

oppgaven er betydelig og det satses på at Tyskland sammen med all 

mulig symbolsk og praktisk støtte fra EF klarer å løse 

integrasjonsprosessen. 

Når det gjelder de andre øst-europeiske landene, jobber EF med 

å forme en ramme for fremtidige assosiasjonsavtaler. 

Assosiasjonsavtaler med disse land kalles for "Europa avtaler". 

En forutsetning for at samarbeidet kan utvikles videre er at 

landene respekterer demokrati og menneskerettigheter. Gradvis 

gjennomføring av økonomisk liberalisering for å åpne veien for 

markedsøkonomi er et annet krav fra EF. Forhandlingene skal 

gjennomføres med hvert enkelt land siden alle landene har 

spesielle forhold. Forhandlingene med Tsjekkoslovakia og Ungarn 

startet i desember i 1990 og forhandlinger med Polen på nyåret 

i 1991. Det er litt tidlig å si noe om forhandlinger med Romania 

og Bulgaria, men EF observerer utviklingene av demokratiet i 

disse landene med sikte på at det også her skal kunne inngås 

avtaler. Forholdet til Sovjetunionen skal behandles for seg siden 

landet trenger særbehandling. Foreløpig er forholdet regulert 

gjennom en handels- og samarbeidsavtale fra april i 1990. Et 

hjelpeprogram ble utsatt ved behandlingen i EF-parlamentet i 

januar 1991 som følge av den uklare situasjonen i forholdet til 

de baltiske statene. Det er også viktig å beholde/øke samhandelen 

mellom de østeuropeiske landene. Konkurransereglene bør ses innen 

ramme av solidaritet og støtte. 
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EF MÅL FOR "EUROPA-AVTALENE": 

- å forsterke tilliten til de økonomiske og 
politiske .reformer i .de østeuropeiske land 

- en bredere prosess i oppbyggingen av den 
europeiske integrasjon 

- å hjelpe mindre firmaer, særlig i privat sektor, 
foran usikkerheter som er resultat av forandret 
markedsforhold 

- å hjelpe landene til å utvikle økonomien sin etter 
behovet for deltagelse i internasjonal økonomisk 
system i stedet for "komando økonomi" 

- å etablere et finansielt samarbeid 

- å øke informasjonsutveksling og kulturelt 
samarbeid 

Forhandlingene om "Europa-avtalene" kan på en måte sammenlignes 

med forhandlingene mellom EF og EFTA om etablering av et 

europeisk økonomisk samarbeidsområde, men omfanget er mer 

avgrenset og det er ikke noen fastlagt tidsfrist som det er for 

forhandlingene med EFTA. I motsetning til kravet til EFTA-landene 

om å opptre som en enhet, skal avtalene med østeuropeiske land 

tas hver for seg. Til tross for en felles ramme, får hvert land 

en spesiell avtale i samsvar med sine behov. 

større samkvem mellom EF og de østeuropeiske landene krever at 

det økonomiske nivå bringes opp til et minimum, først da kan det 

bli aktuelt å planlegge videre gjennomføring av fri bevegelse av 

tjenes ter, kap i tal og mennesker. I prinsippet skal tollbarrierene 

oppheves gjensidig, men EF er villig til åpne sitt marked for 

varer fra Øst-Europa raskere. I tillegg tilbyr EF diverse tiltak 

som kan bidra til å effektivisere produksjonene i disse landene. 
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Fra de øst-europeiske landene er det mange forhåpninger om rask 

økonomisk vekst gjennom tilknytning til Vest-Europa. Erfaringene 

med Øst- Tysklands integrasjon viser at kostnadene med å skulle 

"løfte" Øst-Europa opp og inn i den vestlige økonomien gjør dette 

til en uoverkommelig oppgave. Disse landene blir derfor henvist 

til en lang og tung veg for egen økonomisk utvikling og 

konkurransedyktig produksjon før det kan bli snakk om å delta i 

et "indre marked" - enn si medlemskap i EF. Medlemskap i et 

frihandelsområde som EFTA representerer vil kunne være mulig i 

dag. Dette faller bort ved en EØS-avtale. Varebytte kan likevel 

løses f. eks ved at EFs "europa-avtaler" gjøres gjeldende for hele 

EØS-området. Om man skulle se EF-medlemskap som mål for 

utviklingen i de øst-europeiske landene, ligger i tilfelle 

tidspunktet for dette over i neste 10-år. 
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REVISJON AV LANDBRUKSPOLITIKKEN 

At landbrukspolitikk kanskje først og fremst er samfunnspolitikk 

ser vi mange eksempler på. Når GATT-forhandlingene i 

Uruguayrunden ikke kunne avsluttes som planlagt i desember i 

1990, var det bl.a ut fra de konsekvenser en liberalisering av 

matvarehandelen ville ha for store deler av samfunnet i en rekke 

land. Avgjørende for utfallet var EFs bestemte holdning til 

fortsatt å kunne føre en "nasjonal" landbrukspolitikk tilpasset 

samfunnsmessige målsettinger i EF og EFs medlemsland. 

EF etablerte en felles landbrukspolitikk {CAP) allerede i 1962. 

Man var da en betydelig nettoimportør av matvarer og så det som 

ønskelig med en kraftig vekst i landbruksvareproduksjonen. Dette 

lyktes så godt at til tross for sterk reduksjon i sysselsettingen 

i landbruket, har man det siste tiåret kjempet med overproduksjon 

og landbrukspolitiske reformer for produksjonsbegrensninger og 

kostnadsreduksjoner. Kostnadene med landbrukspolitikken økte slik 

at inntektene til EF ikke strakk til. Man ble derfor i 1988 enige 

om en ny finansiering av EF, samtidig som landbrukspolitikken 

skulle endres. Målsettingen var å redusere landbrukskostnaden sin 

andel av totalbudsjettet og stramme inn landbrukspolitikken. 

De siste par årene har utviklingen tilsynelatende vært positiv 

i den forstand at overskuddslagrene var nær ved å bli borte, men 

samtidig har det skjedd et drastisk fall i bøndenes inntekter. 

Det var en viktig forutsetning ved endringene i 

landbrukspolitikken at EF fortsatt skulle ha en betydelig 

landbruksvareeksport til verdensmarkedet. Men som så ofte når man 

velger forutsetninger for sine beslutninger kan utviklingen gå 

en annen lei enn forutsatt. Prisnivået på verdensmarkedet har for 

mange produkter falt og dermed er behovet for penger til 

prisstøtte blitt større. Krigen i Irak har i alle fall 

midlertidig satt en stopper for en del av eksporten. Forbruket 

av kjøtt i EF har avtatt som følge av bekymringene ved spredning 

av "gal-ku-virus". Tilførselen av varer har økt ved innlemmingen 
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av Øst-Tyskland i EF. De budsjettmessige konsekvensene vil komme 

for fullt i 1991 og 1992. 

På denne bakgrunnen har EFs "landbruksminister" MacSharry tenkt 

høyt om vesentlige endringer i utformingen av politikken. Dagens 

støtteordninger er knyttet til produksjon og medfører at 80% av 

bevilgningene går til 20% av produsentene. Man erkjenner som et 

problem at dersom inntektene til små og mellomstore bønder skal 

beskyttes, blir det for kostbart med dagens ordninger. En 

omlegging av landbrukspolitikken skal ikke bare redusere 

overskuddene av korn, oljevekster, melk og kjøtt, men også legge 

større vekt på sosiale- og miljømessige tiltak. 

Selv om EF-landenes landbruksministre ikke behøver å forhandle 

med bøndenes organisasjoner om landbrukspolitikken, er det 

rimelig å anta at de vesentlige endringene man tenker seg kan bli 

vanskelig nok for de 12 å bli enige om. Lederne for det mest 

effektive landbruket i Danmark, England og Nederland har 

umiddelbart gitt uttrykk for at det vil være bakstreversk å 

skulle svekke økonomien i den mest rasjonelle delen av 

landbruksproduksjonen. Derimot er tankene om omlegging til mer 

direkte inntektsstøtte blitt positivt mottatt i GATTs 

hovedkvarter og også hos USA og i Cairns-gruppen som sto sammen 

med USA i Uruguayrunden. Slik sett vil EFs utspill kunne ha en 

positiv innvirkning på det som vil skje i fortsettelsen av den 

fastlåste Uruguayrunden. Det er imidlertid ingen lett eller rask 

prosess EF-landene skal gjennom før de eventuelt har utformet en 

ny landbrukspolitikk i tråd med de framlagte skissene. Ca 1/3 av 

EFs lovverk er knyttet til landbrukspolitikken og 2/3 av 

fellesskapsbudsjettet likeså. utviklingen mot det frie indre 

marked har avdekket store regionale forskjeller i økonomisk og 

sosial status. Forsøk på løsning har bl.a bestått i etablering 

av felles regionalpolitikk. I dette arbeidet har EF måttet 

erkjenne at landbruket utgjør den samfunnsøkonomiske bærebjelke 

i mange regioner. Etablering av alternativ lønnsom sysselsetting 

er ikke lett. Behovet for revisjon av landbrukspolitikken og 

uenighet om valg av løsning avdekker tenkning i to retninger; mer 

markedsliberalisme eller løsninger gjennom offentlige budsjetter. 
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Denne diskusjonen aktualiseres ytterligere i forbindelse med 

planene for en økonomisk union og hvordan man klarer å løse de 

landbrukspolitiske spørsmålene kan få betydning for mulighetene 

til å bli enige om en mer omfattende union. Det ligger nær å tro 

at diskusjonen om endringer i . landbrukspolitikken kommer til å 

være et vesentlig spørsmål på EFs dagsorden i lang tid utover i 

dette ti-året. 

EFs SKISSE TIL OMLEGGING AV LANDBRUKSPOLITIKKEN: 

- Korn: 
Nivået for prisstøtte reduseres vesentlig (30-40%). 
Inntektstapet som oppstår skal kompenseres fullt ut 
for inntil 300 da. Kompensasjonen reduseres med 25% 
for areal opp til 800 da og med 35% for areal ut over 
800 da pr bruk. For å oppnå inntektskompensasjon må 
bruk med mer enn 300 da legge brakk 25% av arealet 
opp til 800 da og 35% av arealet ut over 800 da. 

- Melk: 
Intervensjonsprisnivået vil bli redusert med 10%. Man 
venter at dette blir kompensert gjennom lavere 
kraftforpris som følge av lavere kornpriser. 
Produksjonskvotene skal reduseres med 4,5% i 
gjennomsnitt. Reduksjonen skal ikke omfatte bruk 
med kvoter under 200 tonn og vil derfor utgjøre 
ca 10% reduksjon på bruk med kvoter over 200 tonn. 
Inntektsstøtte vil bli gitt for bruk med inntil 15 
kyr med ca kr 300, - pr ku, forutsatt at man ikke 
har mer enn 1 storfeenhet pr 10 da. 

- Kjøtt: 
Intervensjonsprisen reduseres med 15%. Ordningen med 
et tillegg pr okse på ca kr 300,- skal gjelde for 
tre år og vil bli betalt for inntil 90 dyr under 
forutsetning av at man ikke har mer enn 1 storfe
enhet pr 10 da. 



17 

NYE TRAKTATER 

Ettersom fullføringen av EFs indre marked nærmer seg, kan vi 

registrere en stadig større oppmerksomhet i EFs organer på nye 

samarbeidsområder. Romatraktaten forutsatte en gradvis tilnærming 

i medlemslandenes økonomiske politikk, men dette er et område man 

har gjort relativt lite med. Valutakurssamarbeide (EMS) og 

etableringen av den felles pengeenheten Ecu må først og fremst 

ses som en nødvendig forutsetning for å stabilisere valutakurser 

og trygge betalingsbalansen som grunnlag for økt s9mhandel. Vi 

ser at fordoblingen av antall medlemmer har gitt større bredde 

i de økonomiske og sosiale forskjellene. Omfanget av statsstøtte 

til næringslivet i de forskjellige landene har i stor grad vært 

avhengig av størrelsen på den nasjonale pengekassen. Man erfarer 

at en harmonisk økonomisk og sosial utvikling krever styring. 

Dette har medført at man løfter regionalpolitiske virkemiddel opp 

fra Romatraktatens bestemmelser om statsstøtteregler til et 

samordnet system styrt av den styrke en fellesskaps-finansiering 

av tiltak representerer. 

Ved traktatrevisjonene i 1986-87 (Enhetsakten) understreket man 

betydningen av å utvide samarbeidet i retning av en økonomisk og 

monetær union, uten at konsekvensen ble trukket ved å utforme 

nødvendig lovhjemmel. Dette arbeidet er nå satt i gang. 

Enhetsakten gir gjennom avsnitt III en hjemmel som tidligere ikke 

var til stede for et utenrikspolitisk samarbeid (EPS) . Her 

pålegges medlemslandene å bestrebe seg til å formulere og 

iverksette felles utenrikspolitikk. Vi har sett mange eksempler 

på at dette har lyktes, men også sett soloutspill. Utenriks- og 

sikkerhetspolitiske spørsmål har regelmessig stått på sakskartet 

ved toppmøter i EF. Vi har sett at hensiktsmessigheten av et mer 

forpliktende og omfattende politisk samarbeid vurderes 

forskjellig. Tankene om forsvarspolitisk koordinering gjennom 

Vestunionen er et eksempel. Når man nå likevel har besluttet å 

gå noen skritt videre ved å iverksette arbeidet med en 
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traktattekst om mer omfattende pol i tisk samarbeid er det all 

grunn til å se med spenning på resultatene. 

Det formelle startskuddet for formulering av traktattekster som 

kan hjemle både en økonomisk og monetær union (EMU) og en 

politisk union (EPU) er gått og tempoplanen er å ha forslagene 

klare i løpet av første halvår 1991. Målsettingen for arbeidet 

er klart formulert i EF- kommisjonens uttalelse om Politisk union: 

"Idet en bygger på og viderefører Romatraktaten, 

vil en politisk union ha som oppgave gradvis å skape 

fundamentet for en framtidig Europeisk Union gjennom 

økonomisk og monetær integrasjon, fremme av sosial 

utvikling, gjennomføring av økonomisk og sosial 

samhørighet, og ved å føre en felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk. 

Trygt fundert på en økonomisk og monetær union, 

vil Fellesskapets suksess og innflytelse / slagkraft 

befestes stadig mer og sette det istand til å innfri de 

forventninger som settes til det. 

Politisk union og økonomisk, sosial og monetær 

union henger derfor uløselig sammen." 

Dette er formuleringer stats og regjeringssjefene har sluttet seg 

til, senest i forbindelse med toppmøtet i Roma 15. desember 1990. 

Dette møtet må sies å representere innledningen av traktat

forhandlingene både når det gjelder den økonomiske og monetære 

union og også den politiske union. 

Vi skal i det følgende gi en oversikt over hvilke elementer og 

vurderinger man legger til grunn for utformingen av 

traktattekstene. 
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·ØKONOMISK OG MONETÆR UNION 

Werner-planen som ble lagt fram i 1970 ga i detalj en oppskrift 

på hvordan EF innen 1980 skulle utvikle seg til en økonomisk og 

monetær union. Planen inneholt forslag om felles valuta, 

sentralstyring av pengepolitikken og et felles kapitalmarked. 

Planen ble ikke gjennonmført. 

På et EF-toppmøte ("Det europeiske råd"} i 1988 satte man ned et 

nytt utvalg under ledelse av EF-kommisjonens formann Jacques 

Delers for å se på mulighetene for tettere økonomisk og 

pengepolitisk samarbeid. 

Delers-utvalgets rapport ble lagt fram våren 1989. Som 

utgangspunkt peker utvalget på at gjennomføringen av "det indre 

marked" vil knytte medlemslandenes økonomi sterkere sammen og øke 

graden av økonomisk integrasjon. Man venter også at dette vil 

foranledige dyptgripende strukturendringer i økonomien. Disse 

endringene kan gi økonomisk framgang, men forutsetter at landene 

reagerer "riktig". Øket økonomisk integrasjon vil begrense 

medlemslandenes handlefrihet. Samtidig vil behovet for felles 

økonomisk politikk øke og man har klart sett nødvendigheten av 

å møte de frie markedskreftene med en forsterket felles regional

og strukturpolitikk. Det er store forskjeller mellom landene i 

EF i lønnsnivå, arbeidsledighet, inflasjonstakt, graden av 

balanse i nasjonalbudsjett osv. Et fritt kapital- og finansmarked 

vil fort kunne føre til uheldig utvikling av valutakursene. 

Integrasjonsprosessen krever derfor en mere intens og effektiv 

ko-ordinering. Selv om mye kan oppnås gjennom frivillighet, peker 

Delers-rapporten på nødvendigheten av bindene prosedyrer. En 

vellykket gjennomføring av det indre marked avhenger i avgjørende 

grad av et tettere økonomisk-politisk samarbeid og en mere 

effektiv felles økonomisk politikk. Dette betyr at en rekke steg 

i retning av en økonomisk-og monetær union må tas før det indre 

marked kan realiseres. En økonomisk- og monetær union vil 

naturligvis omfatte mye mere enn det som er nødvendig for å 
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etablere det indre marked, og man karakteriserer mulighetene til 

øket velst.and en slik union vil innebære som et "kvantesprang". 

Innen rammene av en økonomisk union vil man måtte rette særlig 

oppmerksomhet mot en mere balansert utvikling i fellesskapet. 

Muligheten til å bruke valutakursendringer mellom landene i 

unionen vil ikke lenger være til stede, og man mister derfor et 

av dagens viktige instrumenter for å korrigere for ulik økonomisk 

utvikling. Økonomisk ubalanse mellom landene må korrigeres 

gjennom regionale tiltak som retter seg mot struktur og 

kostnadsutvikling. 

Delers rapport gav en anvisning på hvordan man gjennom tre trinn 

kunne nå en økonomisk og monetær union. Trinn en baserer seg på 

Enhetsakten og forutsetter at det indre marked gjennomføres og 

at det i verksettes erbeid med å formulere det traktatmessige 

grunnlaget som skal til for å hjemle gjennomføringen av trinn to 

og tre. Toppmøtet i Madrid i juni 1989 vedtok at trinn en skulle 

ta til å gjelde fra 1. juli 1990 og at arbeidet med det 

traktatmessige grunnlaget iverksettes. Man har gitt seg selv en 

meget kort frist, - ett år - og forutsetter at det skal være 

mulig å ratifisere forslaget i løpet av 1992. Dette betyr i 

tilfelle at trinn to mot en økonomisk og monetær union skal kunne 

iverksettes 1. januar 1993,- samtidig med at prosjektet for "det 

indre marked" skal være sluttført. 

Trinn en representerer først og fremst et initiativ basert på en 

overbevisning om at etablering av en økonomisk og monetær union 

er en riktig utvikling for EF-landene. Trinn to forutsetter at 

en ny traktattekst eller et tillegg til Romatraktaten er vedtatt. 

Innholdet vil først og fremst gå på overføring av myndighet innen 

makroøkonomiske spørsmål til de felles EF-organene. Dette vil 

bl.a. gi seg utslag i at valutapolitikk og rentepolitikk 

overlates til et felles sentralbanksystem (Eurofed) som skal 

opprettes, og at rammer for regionalpolitikk og andre økonomiske 

forhold på statsnivå blir gjenstand for felles vurdering og 

beslutning. Det tredje trinnet - som kan tenkes iverksatt i 1997 

- vil innebære at det enten er innført en felles valuta eller at 
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landenes valutakurser er ugjennkallelig fastlåst til Ecu. 

Maktoøkonomiske rammer for medlemslandene vil nå være et 

fellesskaps anliggende. 

EF-kommisjonen har i en meddelelse av 20. august 1990 gjort 

detaljert rede for sin holdning til de spørsmål som må avklares 

for etablering av ØMU. Man peker her på at den økonomiske 

gevinsten ved ØMU ikke er lett å beregne, men venter at den vil 

bidra positivt og forsterke effekten av "det indre marked". I 

denne sammenhengen peker man på mulighetene for økonomisk 

effektivitet og vekst, mulighetene for større prisstabilitet, 

positiv utvikling for offentlige finanser, økt sysselsetting og 

bedre regional balanse og at Ecu som en stor valuta vil gi 

gevinst i internasjonal samhandling. Det pengepolitiske 

samarbeidet vil få et sterkt sentralistisk preg gjennom en felles 

pengeenhet og en felles sentralbank, og det bør være store 

gevinster for alle knyttet til å gå over til en valuta. Innen det 

økonomiske området mener man det vil være rom for 

regional/nasjonal handlefrihet innen de felles makroøkonomiske 

rammer som skal trekkes. 

EUROFED 

Pengepolitikken i EFs framtidige monetære union forutsettes bygd 

på en felles valuta og under ledelse av et europeisk (les; EF-) 

sentralbanksystem (Eurofed) . Eurofed skal ha en føderal karakter 

selv om det skal bestå av de nasjonale sentralbankene. Det 

forutsettes også et sentralt organ. Eurofed skal ha 

prisstabilitet som overordnet målsetting for sin virksomhet og 

være fristilt i forhold til nasjonale myndigheter. Øverste 

myndighet (Rådet) i Eurofed skal være sjefene for de nasjonale 

sentralbankene, men styre og styreformann skal oppnevnes av "Det 

europeiske råd" (toppmøte til EF-landene) etter høring i EF

parlamentet. I Eurofed-rådet har medlemmene en stemme og 

avgjørelser skal treffes med . simpelt flertall. Viktige 

arbeidsoppgaver vil være å fastlegge EFs pengepolitikk og f .eks 

beslutte sentralbankrentenivå. De nasjonale sentralbankene må 

rette seg etter de bestemmelsar som fattes i Eurofed-rådet. 
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peker på at spørsmålet om felles økonomisk 

er så avgjørende som spørsmålet om felles 

pengepolitikk. I fungerende fØderasjoner · er den økonomiske 

politikken fordelt på flere beslutningsnivåer. Man mener at de 

fleste funksjoner innenfor økonomisk politikk vil kunne forbli 

nasjonale kompetanseområder. Under henvisning til Romatraktatens 

formålsformuleringer om økonomisk vekst, sosial samhørighet etc 

(Romatraktaten art. 2) peker man på at målene skal nås innen 

rammene av en markedsorientert økonomi og prisstabilitet. EF og 

medlemslandene vil være forpliktet til å føre en politikk som 

fører mot disse målene. Dette betyr at overordnede retningslinjer 

må besluttes i EF og dette vil være oppgaver for "Det europeiske 

råd", Økofin-rådet (økonomi/finansiministrene, dette 

ministerrådet vil bli svært sentralt i både utforming og 

gjennomføring), EF-kommisjonen og Parlamentet. Forøvrig er det 

gjennomgående stor tillit til at fri flyt av produksjonsfaktorer 

vil vanskeliggjøre nasjonale løsninger hva enten det gjelder 

skattenivå eller miljøbestemmelser. Den "skatteuthulning" som på 

denne måten kan oppstå må løses på EF-nivå. Forøvrig bør EF ha 

et overordnet ansvar for all infrastruktur i medlemslandene, 

heter det i Kommisjonens uttalelse. 

Den konkrete utformingen av felles økonomisk politikk vil bygge 

på flerårige rammer, overvåkning og muligheter for finansiell 

bistand. Rammene vil gjelde generell økonomisk politikk, 

finanspolitikk, strukturpolitikk, arbeidsmarkedspolitikkm.v. Ved 

fastlåste valutakurser eller en felles valuta vil det enkelte 

lands mulighet til å "redde" seg ut av en vanskelig økonomisk 

situasjon gjennom devaluering ikke lenger være til stede. Det vil 

heller ikke automatisk bli iverksatt "redningsaksjoner" og dette 

vil bli en vesentlig ny situasjon for mange land å forholde seg 

til. Finansiering av nasjonale underskudd gjennom opplåning 

utenlands vil bli en sak for fellesskapet. 

EF-kommisjonen gjentar sine betraktninger om at EFs indre marked 
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vil være til fordel for de "tilbakestående" regionene og at den 

økonomiske og monetære unionen vil bidra til å styrke 

samhørigheten på alle plan. Likevel innser man at behovet for 

regionalpolitiske tiltak ikke er oppfylt og at dette kan bli et 

satsningsområde som krever enda større oppmerksomhet ved den 

endelige etableringen av den økonomiske unionen. 

En konsekvens av at EF-systemet utvider sine fullmakter vil være 

at inntektene må øke og likeså kontrollen med lånefinansiering 

av tiltak. Man går ikke konkret inn på hva dette vil medføre, men 

peker på at budsjettprosedyrene må revideres og man må få en 

"bedre" fordeling av ansvarsforholdet mellom Kommisjon, Parlament 

og Ministerråd. 
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POLITISK UNION 

EF-KOMMISJONENS UTTALELSE I ANLEDNING TOPPMØTE 
MELLOM REGJERINGENE. (fra innledningen) 

I møte den 28. april 1990 har Det Europeiske Råd 
bekreftet sitt engasjement for en politisk union, 
idet Rådet gjorde følgende vedtak: 

"Det skal straks inledes en detaljert undersøkelse 
av behovet for endringer i Traktaten, med det formål 
å styrke den demokratiske legitimitet av forbundet/ 
unionen, for å gjøre Fellesskapet og dets institusjoner 
i stand til på en virksom og effektiv måte å møte 
kravene fra den nye situasjonen, og å sikre enhet og 
sammenheng i Fellesskapets internasjonale opptreden". 

Det europeiske råd: 
"har pålagt utenriksministrene å foreta denne 
undersøkelse og utarbeide forslag med henblikk på at 
det kan bli avholt en regjeringskonferanse om Den 
politiske union parallelt med konferansen om Den 
økonomisk og monetær union, og med sikte på 
ratifikasjon hos medlemsstatene innenfor tilsvarende 
tidsramme". 

Som oppfølging har Presidenten i Det Europeiske Råd, 
på rådets møte i Dublin 25. og 26. juni; 

"konstatert enighet om å holde en slik konferanse 
under art. 236 i Traktaten. Konferansen vil bli åpnet 
14. desember 1990. Den vil vedta sin egen dagsorden og 
sluttføre sitt arbeide raskt med sikte på ratifisering 
hos Medlemsstatene før utgangen av 1992". 

Det Europeiske Råd sluttet seg også til følgende: 

"Utenriksministrene vil forberede konferansen. Det 
forberedende arbeid vil basere seg på resultatene av 
rådslagningene mellom utenriksministrene og på 
medarbeidere fra nasjonale regjeringer og fra 
Kommisjonen, og gis en framdrift som tillater 
forhandlinger på konkret grunnlag helt fra starten av 
konferansen. En tett dialog med Europaparlamentet vil 
bli opprettholdt både i forberedelsesfasen og i 
konferansefasen om Politiskk Union såvel som om 
Økonomisk og Monetær Union". 
"Det Europeiske Råd finner at Rådet (EFs ministerråd 
for alminnelige saker) skal sikre den nødvendige 
sammenheng i arbeidet på de to konferansene". 
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Når man skal gripe fatt i de forskjellige ønskene og ytringene 

om å gå videre med integrasjon av stadig nye politikkområder i 

det samarbeidet EF representerer, er det viktig å se på hvilke 

behov er det som ønskes ivaretatt. EF-kommisjonen angir tre 

hovedmomenter for hvorfor det bør utvikles en .politisk union. 

1. De tolv Medlemsstater har gradvis innsett nødvendigheten 

av en sterkere profil på den internasjonale scene for å 

gjøre dem istand til å gi enhetlig uttrykk for Europas (les: 

EFs) klare krav/stand-punkter, å samarbeide til forsvar for 

interesser, og å bidra til at det skapes en mer rettferdig 

og funksjonsdyktig verdensorden som respekterer de felles 

verdier, i særdeleshet menneskerettighetene. 

2. De framskritt / den suksess som er oppnådd gjennom 1992-

deadline som "tennsats", samt den innledning av en felles 

politikk som er innbakt i Enhetsakten og i februarvedtaket 

1988, reiser spørsmålet om hvordan Europas folk på en genuin 

måte kan spille sammen i den felles opplevelse av europeisk 

integrasjon, eller sagt på en annen måte: hvordan en kan 

møte utfordringen om demokratisk legitimitet. 

3. Til tross for generell anerkjennelse - eller endog 

misunnelse - over de nevnte framskritt, er det stadig plass 

for en begrunnet skuffelse over Fellesskapets framdrift som 

helhet, en framdrift som gjennom de siste førti år har vært 

mangelfull i forhold til forventningene. 

Videre er det nødvendig å bedre Fellesskapets 

beslutningsprosess i en verden i rask forandring. 

Vi ser i punkt 1 at det er ønsket om en sterkere dominans som 

global aktør man ønsker å ivareta. Dels er argumentasjonen 

fokusert om EFs posisjon og forsvar av egne interesser - enhetlig 

uttrykk for egne standpunkt - , men vi seg også at man vil være 

med å ordne verdenssamfunnet. 

Punkt 2 kan oppfattes som om EF-kommisjonen mener EF som 

organisasjon er udemokratisk. Det er kanskje ikke helt hva man 
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mener, men går trolig på en tankegang om at skal EF bli "den 

europiske unionen" må man sikre seg støtte i folket - det må 

skapes en identitet rundt det å være "EF-borger". 

Det 3. punktet gir uttrykk for en fustrasjon over at man til 

tross for klare målformuleringer .ikke har vært i stand til å 

gjennomføre de nødvendige vedtak for å nå målene. EF-kommisjonen 

ser klart at det nytter ikke å vedta nye ambisiøse mål dersom man 

ikke samtidig kan ha større garanti for beslutningsdyktighet. 

At toppkonferansen om Politisk Union trer sammen, er en ypperlig 

anledning til å utvide Fellesskapets myndighet (makt) og til å 

forbedre beslutningsprosessen. Denne hovedkonklusjonen er kjernen 

i Kommisjonens overveielser. 
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UTVIDET KOMPET ANSE 

Kommisjonen ser det for egen del først og fremst ønskelig å få 

større fullmakter innen politikkområder som sosiale forhold, 

basis infrastruktur og fri flyt av personer. Innen områder som 

miljø-, forsknings- og beskatningspolitikk ønsker man også større 

inf lytelse på beslutningsprosessen. Vi ser at dette i hovedsak 

er områder som grenser opp til funksjonsdyktigheten til EFs indre 

marked. Når det gjelder utenriks-, forsvars- og 

sikkerhetspolitikk peker Kommisjonen på at dette er områder som 

må behandles av "Det europeiske råd", dvs av stats- eller 

regjeringssjefene i medlemslandene. Egne ambisjoner kommer til 

uttrykk ved at man forutsetter avviklet det gamle institusjonelle 

skillet mellom EPS og EF slik at EF-kommisjonen får ansvaret for 

saksforberedelsen til Rådet og også for iverksettelsen. 

EF-kommisjonen er opptatt av å styrke EF-parlamentets stilling. 

Konkret er man inne på tanker om et Parlamentet skal få en 

sterkere stilling ved oppnevning av medlemmer til Kommisjonen, 

oppnevne Kommisjonens formann og også få et samlet ansvaret for 

EFs inntekter. 

EF-kommisjonen diskuterer i sin uttalelse også forholdet til 

innbyggerne og støtter tanken om et europeisk (les:EF-) 

statsborgerskap. Dette skulle i tilfelle bygge på grunnleggende 

menneskerettigheter, retten til å flytte og å bo, stemmerett både 

lokalt og til EF og bestemmelser om økonomisk og sosial 

rettferdighet. Man kommer i denne sammenhengen også inn på at 

regionene i de enkelte medlemslandene burde få status som en del 

av EF-systemet. Uten at man går nærmer inn på dette, synes et 

slikt opplegg å gi mulighet til å gå utenom nasjonale myndigheter 

og at dette skulle kunne bidra til å styrke bildet av EF-unionen 

i folks bevisthet. Endelig er man innom de nasjonale 

parlamentene, men konkluderer med at stats- og regjeringssjefene 

er den demokratiske forlengelsen slik at de skal svare for sine 

handlinger i EF ovenfor sine egne parlamenter. 

Etter Kommisjonens syn vil en bedring av institusjonenes 
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effektivitet avhenge sterkt av en utvidet bruk av kvalifisert 

flertall ved voteringer. Teoretisk skulle dette gjelde alle 

Fellesskapets kompetanse-områder unntatt "konstitusjonelle" 

spørsmål, og muligens med begrensninger på områdene beskatning, 

sosial sikkerhet og status for statsborgere fra ikke-medlemsland. 

Hvis en antar at samarbeidsprosedyren utvides i tråd med en 

sterkere bruk av kvalifisert flertall, vil det være viktig å 

fastslå en tidsramme som Rådet og Europa-parlamentet forventes 

å handle innenfor. Dette er en forutsetning for å komme fram til 

bedre demokratiske prosedyrer. 

I sin uttalelse om politisk union kommer Kommisjonen videre inn 

på budsjetterings-prosessen i EF og på behovet for en del 

endringer, herunder en styrking av egen stilling. 

Man sier også at: 

"De forbedringer som er brakt på bane av Kommisjonen er 

utformet med sikte på å opprettholde den balanse en har i 

det institusjonelle triangel, ettersom den mest fornuftige 

veg for å gjøre betydelige endringer, er å bygge på 

eksisterende modell. Med andre ord bør vi basere oss på den 

nåværende institusjonelle struktur, ettersom den allerede 

har bevist sin dynamiske kraft. 

Med muligheten for Parlamentet for å overta ny lovgivnings

myndighet, og for Rådet til sterkere beslutningsmyndighet 

i utenriks- og sikkerhetspolitikk, vil det bli viktig å 

sikre Kommisjonens rett til initiativ, noe som har vist seg 

å være en nøkkelfaktor i Fellesskapets dynamikk. 

Ved siden av det tradisjonelle institusjonelle triangel, vil 

Kommisjonens nye ambisjoner vedrørende såvel økonomisk og 

monetær union som utenriks- og sikkerhetspoltikk sette i 

fokus nødvendigheten av å formalisere den "motorrolle" som 

Det Europeiske Råd har, idet Rådet på uvurderlig måte har 

spilt med i den fornyingsprosess som europeisk integrasjon 

har vært igjennom de siste seks år. 

Idet en bygger på og viderefører Romatraktaten, vil en 

politisk union ha som oppgave gradvis å skape fundamentet 
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for en framtidig Europeisk Union gjennom økonomisk og 

monetær integrasjon, fremme av sosial utvikling, 

gjennomføring av økonomiske og sosial samhørighet, og ved 

å tilstrebe en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Ved siden av .endr_ingene/tilføyelsene . i artiklene 2 og 3 

vedr. de underliggende prinsipper i Traktaten, innføringen 

av en lovtittel om økonomisk og monetær union, utvidelse av 

visse myndighetsområder og styrking av demokratisk 

legitimitet og effektivitet, vil revisjonen av 

Traktaten måtte omfatte en ny lovtittel om felles utenriks

og sikkerhetspolitikk - noe som ganske klart er selve 

drivkraften bak den nye vitaliseringen. 

Trygt fundert på en økonomisk og monetær union, vil 

Fellesskapets suksess og innflytelse/slagkraft befestes 

stadig mer og setter det i stand til å innfri de 

forventninger som settes til det. 

Politisk union og økonomisk, sosial og monetær union henger 

derfor uløselig sammen." 

TOPPMØTET 15.DESEMBER 1990 

Toppmøtet mellom stats- eller regjeringssjefene for de 12 EF

landene i Roma 14.- 15. desember 1990 diskuterte på grunnlag av 

de framlagte dokumenter fra Kommisjonen og uttalelser fra EF

parlamentet EFs videre utvikling og nødvendige planer for 

"shaping the new face of Europe" (- å skape Europas nye ansikt). 

Man bekrefter at arbeidet med de nødvendige traktattekstene for 

politisk union og økonomisk og monetær union skal føres parallelt 

med sikte på å kunne ratifiseres innen utgangen av 1992. 

Når det gjelder den økonomiske og monetære 

slutterklæringen inntrykk av spesielle 

Storbritannia har imidlertid i januar 1991 lagt 

union gir ikke 

vanskeligheter. 

fram et forslag 

til en "hard Ecu" som avviker fra tanken om en framtidig felles 

valuta for EF-landene. 
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Den politiske union skal bygge på medlemstatenes solidaritet, 

innbyggernes forventninger, økonomisk og sosial cohesion 

(sammenheng), balanse mellom medlemslandene og EFs organer og 

sammenfall i utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikk på den 

ene side og arbeidet mot rasediskriminering og fremmedfrykt på 

den andre. 

Man vil bedre den demokratiske legitimitet ved å styrke 

Parlamentets rolle gjennom: 

- utvidete og forbedrede samarbeidsprosedyrer, 

- større delaktighet i internasjonale avtaler som krever 

beslutning i Parlamentet, 

- Parlamentet involveres i oppnevning av Kommisjon og dens 

formann, 

- større ansvar i budsjett og regnskapskontroll, 

- tettere overvåking av Kommisjonens arbeid, 

- større rett til å kommentere Kommisjonens arbeid. 

Videre peker man på behovet for å analysere nærmere lovgivnings

prosessen og herunder vurdere forholdet til lokale og regionale 

myndigheter. 

Man er enige om en sterkere formalisering av det utenriks- og 

sikkerhetspolitiske arbeidet med formål å skape fred og 

internasjonal stabilitet. Samarbeidet skal organiseres på basis 

av: 

- beslutninger skal fattes i "Rådet", 

- et felles sekretariat, 

- nye oppgaver til Kommisjonen, bl.a. rett til initiativ, 

- prosedyrer for samarbeid med Parlamentet, 

- prosedyrer som kan sikre at EF taler med en stemme i 

internasjonale sammenhenger. 

Det må videre lages prosedyrer for å oppnå enstemmige 

beslutninger eventuelt ved bruk av flertallsbeslutninger. 

Forsvarspolitiske spørs~ål berøres og man peker på viktigheten 

av ikke å svekke NATO samtidig som man stiller spørsmål om den 
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framtidige bruk av Westunionen. 

Vedrørende det "europeiske borgerskap" pekes det på mulighetene 

for utvikling gjennom: 

- stemmerett til Parlamentet og til lokale valg der man oppholder 

seg, 

fri adgang til flytting og deltakelse i økonomiske og sosiale 

rettigheter, 

- felles beskyttelse av "EF-borgere" utenfor landegrensene, 

- forsvar av borgernes rettigheter i forhold til EF gjennom en 

ordning med ombudsmann. 

"Rådet" noterer behovet for å utvide EF-kommisjonens 

ansvarsområde og peker på: 

- den sosiale dimensjon og behovet for sosial dialog, 

- økonomisk og sosial samhørighet mellom medlemslandene, 

- bedre miljøvern for bærekraftig utvikling, 

- helsesektoren og bekjemping av epidemier, 

- økt forskningsinnsats, 

- en energipolitikk med vekt på sikkerhet, effektivitet og 

samarbeid med hele Europa, 

- bedret infrastruktur og trans-europeisk nettverk, 

- beskytte og fremme det kulturelle mangfoldet og utdannelse 

- spørsmål om immigrasjon, visum, asyl, bekjempelse av 

kriminalitet. 

Til slutt slår man fast at "Unionen" må ha alle nødvendige 

ressurser til disposisjon for å nå de mål man setter seg. 
/ 
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EF-UNION? 

Ordet "union" har vært flittig brukt i EF-sammenheng helt fra det 

første gryende samarbeid. Det er ikke gitt noen definisjon av hva 

man legger i ordet, men vi kan gjennom 30-40 års EF-historie se 

at dette ordet har vært benyttet dels med sikte på å samle 

overnasjonal myndighet i EF-systemet, og dels benyttet bare som 

et honnørord. Det framgår imidlertid relativt klart av EF

kommisj onens uttalelser at en utvikling av økonomisk, monetær og 

politisk union vil innebære fellesskapskontroll, - det vil si 

overføring av suverenitet fra nasjonale organ til fellesskaps

organ. 

Romatraktaten omhandler bl.a. samarbeid om handelspolitikk, 

landbrukspolitikk, miljøpolitikk og regionalpolitikk. Dette kan -

kanskje med unntak av handelspolitikk oppfattes som 

politikkområder som ikke er statsdefinerende sammenliknet med 

økonomisk politikk, utenrikspolitikk, forsvars- og sikkerhets

politikk som må oppfattes som klart statsdefinerende politikk

områder. Skillet baserer seg på at det normalt vil oppleves som 

lettere for et land å avgi noe suverenitet innen politikkområder 

som ikke er statsdefinerende. I sin ytterste konsekvens vil ofte 

en stats identitet og eksistens være knyttet til at man har 

kontroll med egen økonomisk-, utenriks-, forsvars- og 

sikkerhetspolitikk. 

De landene som samarbeider i EF spenner fra rene nasjonalstater 

som Danmark, til den tyske føderasjon av "land". Dette gir ulike 

behandlingsmåter av EF-spørsmål, men viktigere er den ulike 

holdning dette gir til omfang av overnasjonal myndighet. Når vi 

i diskusjonen om de nye unionsplanene i EF ser skepsis fra 

Storbritannia og Danmark, går dette blant annet tilbake til 

forskjell i grunnholdning til overnasjonalitet. Graden av 

overnasjonalitet vil direkte følge av i hvilket omfang 

statsdannende politikkområder er overført til fellesskapet. 

Den mest omfattende definisjonen av "union" i EF-sammenheng vil 
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være at samarbeidet utvikles til en føderal stat. Tankene om et 

"Europas forente stater" vil innebære en føderasjon hvor 

delstatenes utenriks- og sikkerhetspolitikk ivaretas av den 

overnasjonale myndighetsinstansen. Likeså vil pengepolitikk og 

store deler av økonomisk politikk ligge på det overnasjonale 

plan. Om en vil ha "litt mindre union", og ikke danne Europas 

forente stater, kan en løsning være et konføderativt samarbeid. 

Dette betyr et omfattende samarbeid mellom selvstendige stater 

og et viktig skille i forhold til en føderasjon er muligheten -

i alle fall formelt - til å kunne melde seg ut av samarbeidet og 

dermed avstå fra fellesskapsløsninger på statsdefinerende 

områder. 

De forsøk som gjennom årene er gjort i EF på samordning av 

utenrikspolitikken er møtt med liten entusiasme. Formaliseringen 

av dette samarbeidet har da også blitt holdt klart adskilt fra 

EF-organisasjonen. Først gjennom Enhetsakten får vi en 

formalisert tilknytning og da bl.a. som en konsekvens av at 

handelspolitikk er en vesentlig del av utenrikspolitikken. 

Når EF-kommisjonen på dette grunnlaget skal utrede utviklingen 

av EF til en politisk union, har man naturligvis ambisjoner om 

egen plassering og utvidede fullmakter. Men man er seg også 

bevist at skille mellom politikk av "lavere" og "høyere grad" 

setter krav til organiseringen for å kunne vinne tilslutning. Man 

forsøker her å ta inn i EF-systemet politikkområder som gjør EF 

til noe kvalitativt nytt. 

Den synlige konsekvens av Romatraktaten har vært en tollunion 

mellom 12 land. Man har ideelt sett villet ha et indre fritt 

marked for næringslivet, - varer og produksjonsfaktorer. Fri 

bevegelse av mennesker har i EF-sammenheng først og fremst vært 

tema i forbindelse med produksjon av goder. Problemene med å 

fullføre det indre marked tiltar etter som man nærmer seg målet. 

Samfunnsmessige konsekvenser synliggjøres både nasjonalt og 

lokalt og reiser behov for å gå inn i politikkområder som går ut 

over det markeds- og handelspolitiske. Et eksempel er at 

utformingen av landbrukspolitikken har vært styrt av klart 
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handelspolitiske forhold. Den nye situasjonen som oppsto utover 

70 og 80- tallet med tiltagende overproduksjon, svekket økonomi 

og dermed strukturrasjonalisering gjennom manglende økonomisk 

overlevelseskraft, fører en ny politisk dimensjon inn i 

landbrukspolitikken. Denne dimensjonen består i at man ser på 

økonomisk og sosial samhørighet, bosettingsmønster og lokal 

samfunnsstruktur som goder handelsliberalisme ikke krediterer. 

Denne erkjennelsen lå også bak da EF gjorde regionalpolitikk til 

et fellesskapsområde. Man så at økonomisk og dermed sosial 

utvikling uteble i store områder når markedskreftene fikk fritt 

spillerom og fikk derfor behov for å gå inn med styring i 

medlemslandenes økonomiske politikk et statsdefinerende 

politikkområde. (For fullstendighetens skyld må det understrekes 

at et sterkt motiv for felles regionalpolitikk var å unngå 

konkurranseforvridning som følge av at de rikere landene hadde 

råd til "mer" regionalpolitikk enn de fattigere). Disse 

endringene eller utvidelsene av EFs kompetanseområde har i 

hovedsak blitt oppfattet som bare "økt mengde" felles marked, og 

uenigheten er forklart med ulik oppfatning om i hvilken grad man 

skulle "forstyrre" den fri konkurranse. Diskusjonene kan 

imidlertid også tolkes som et signal om at medlemslandene er 

uenige om kvalitative utvidelser. 

Ser vi på forholdet til EFTA-landene og til Øst-Europa finner vi 

også her ønsket om "mer" felles marked som drivkraft i utvikling 

av nye avtaleforhold. I tillegg ser vi særlig i forbindelse med 

Øst-Europa at det kommer inn utenrikspolitiske dimensjoner uten 

at det skaper vanskeligheter. Derimot avstedkommer Iraks 

invadering av et lite naboland ulike holdninger til 

reaksjonsmønster. Storbritannia støtter ivrig USA, Frankrike får 

nostalgiske ambisjoner, Tyskland vil forholde seg passiv og EF 

systemet synes å føle seg litt latterliggjort. Dette er en 

situasjon som oppstår fordi man har ulike ambisjonsnivå for EF 

som "union". 

Ønsket om samarbeid om politikkområder av statsdefinerende 

karakter var til stede da EF ble dannet, men man måtte nøye seg 
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med de ikke-statsdefinerende områdene. En tanke kunne være at det 

er bedre å komme i gang med "noe" og heller la ting utvikle seg. 

Vi har tidligere pekt på at handelspolitikk er i grenseland over 

til utenrikspolitikk og EFs historie er på mange måter historien 

om samarbeidsprosesser til .frihandel og forsøk på større grad av 

sentral kontroll. Vi ser at gjennomføringen av det indre marked 

nå er kommet så langt at det automatisk utløser endringer i 

økonomisk politikk som f. eks indirekte skatter og avgifter. 

Argumentasjonen om at gevinstene ved det indre marked ikke kan 

hentes fullt ut uten overgang til monetær union er også et forsøk 

på "automatgiring". De to traktatarbeidene som nå er i gang føyer 

seg inn i dette mønsteret. 

Vi har pekt på at sluttføringen av det indre marked, muligheten 

for å utvide det til et EØS-område, behovet for å sette 

landbrukspolitikk og regionalpolitikk inn i samfunnsøkonomisk 

sammenheng, ønsket om å påvirke utviklingen i Øst-Europa i en 

bestemt politisk retning - alt faller sammen i tid. Det hører 

også med i bildet at Sovjetunionens svekkelse har åpnet en rekke 

nye muligheter. Summen av dette gir en forventning om at EF nå 

er "moden" for en kvalitativ endring i retning av å overta flere 

statsdefinereride politikkoppgaver for medlemslandene. Omfanget 

av utvidelsen som planlegges kan synes noe avgrenset når det 

gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk, mer omfattende når det 

gjelder pengepolitikk, økonomisk politikk og utenrikspolitikk. 

Den styringsmessige strukturen skal hvile på en balanse mellom 

EF-kommisjonen, Parlamentet og Rådet, men Parlamentet vil forsatt 

ha en svak posisjon om man tenker på det som statsinstitusjon. 

Konklusjonen vi kan trekke er at dersom EF-landene blir enige om 

å utvide samarbeidet seg i mellom etter de planer og program som 

er skissert, vil EF klart endre karakter fra å være en tollunion 

til en omfattende konføderasjon av stater. Dette vil kunne 

framstå som et formelt faktum innen kort tid, reelt kan man se 

for seg en utviklingsfase på 8-10 år. 

EF-kommisjonen og Parlamentet er de to organene som har lettest 
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for å planlegge og ville være pådrivere i en omfattende utvikling 

av hva EF skal bli. Når arbeidet med de nye traktattekstene som 

nå er i gang settes inn i bildet av en framtidig "Europeisk 

union", er det et uttrykk for deres visjon. Avgjørende for EFs 

utvikling er __ holdningene i det enkel te medlemsland og hos lederne 

i disse. 

Stats- og regjeringssjefene vil trolig i lang tid ha nok med å 

nå målene for de to traktatkonferansene. 

Et eventuelt senere skritt mot "Europeisk union" - definert som 

en statsdannelse i grenseland mellom konf øderal og føderal 

struktur - vil måtte innebære løsning av spørsmålet om "det 

demokratiske underskudd", Parlamentets posisjon og 

"europaborgernes" stilling. Eventuelle løsninger vil kunne gripe 

inn i og på en avgjørende måte endre status for medlemslandene 

og deres nasjonale parlament og regjeringer. Spørsmålet om 

enkelt å kunne melde seg ut vil for mange være viktig. 

Skal vi prøve å trekke en enkel sammenfattende konklusjon må det 

bli at EF har gode utsikter til å realisere planene om både en 

økonomisk og monetær union og til en politisk union. Slik sett 

kan EF-kommisjonen se slutten på sine frustrasjoner knyttet til 

manglende oppfyllelse av Romatraktatens intensjoner. Men når 

Kommisjonen samtidig knytter de pågående traktatforhandlingene 

til muligheten av å etablere en "Europeisk union" - om enn lite 

presist def inert - har man kanskje skaffet seg et nytt grunnlag 

for framtidige frustrasjoner. 
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