Hvad vil vi med EU
i fremtiden?
Politikernes holdning
Da EU’s forfatningstraktat blev født for 25 år siden, var
forbeholdene ikke udtryk for politiske ønsker fra dansk
side til ændringer af traktaten, men en nødvendighed
for at den kunne vedtages ved en folkeafstemning.
Det viste sig også ved forhandlingerne 10 år senere,
om den egentlige forfatningstraktat i 2003 som endda
ikke kom til afstemning. Her valgte den daværende
Venstreregering alene at fastholde de danske forbehold, men undlod aktivt at støtte nogle af de ellers
fornuftige ændringsforslag der lå fra vores alliancepartnere Sverige, England og Grækenland.
Har de seneste års kriser, Englands udtræden, samt
EU-kommissionens oplæg til fremtidig udvikling af EU,
så ændret partiernes stilling til hvordan Danmark skal
stille sig, er der kommet konkrete forslag?
En debat i Folketinget om EU-kommissionens fremtidsscenarier viser at positionerne er:
Regeringspartier: Taler kun om at Danmark skal
”Knytte sig til kernen af EU-samarbejdet” – der lægges
ikke op til egentlige grundlæggende ændringer af EU –
kun forslag til politikændringer. Man forholder sig kun
til de økonomiske konsekvenser af Englands udtræden. En række af regeringspartierne går principielt ind
for helt at fjerne de danske forbehold – aktuelt peges
på at Forsvarsforbeholdet fjernes – men forbeholdsafstemninger vil først komme efter næste folketingsvalg.

Dansk Folkeparti: Går ind for større national selvbestemmelse, og ønsker bl.a. en kommende folkeafstemning, hvor muligheden for en Dansk aftale, udfra
Englands aftale om udtræden sættes til afstemning.
Radikale Venstre: Går ind for et helt og fuldt medlemskab af EU – ønsker forbeholdende fjernet. Har ingen
ønsker om grundlæggende ændringer.
Alternativet: Lægger sig i princippet op af Radikale
Venstre, men vægter at der arbejdes for en mere grøn
og alternativ politik i EU.
Enhedslisten: Ønsker grundlæggende ændringer – så
der skabes et Europæisk samarbejde der bygger på
flere rum, hvor der skal være plads til alle Europæiske
lande – herunder England.
SF deltog ikke i debatten !

Dilemmaer:
Et flertal af partier lægger ikke op til ændringer, udover
fjernelse af forbeholdene. Men nu har regeringen lagt
op til at skabe en folkelig debat om Danmarks fremtid
I EU, derfor er der grund til at se på de dilemmaer vi
står overfor. Se næste side:

Socialdemokratiet: Heller ikke her egentlige forslag
om grundlæggende ændringer – men alene stramning
af EU’s politik hvad angår ydre grænser, arbejdsmarkedet. Hvad angår forbeholdsdiskussionen har man
tidligere ønsket dem fjernet, men det usikkert hvad
partiet mener præcist i dag.
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EU vil blive et andet EU efter Englands udtræden:
■ Når et så stort Land som England træder ud, så
er det en svækkelse af EU’s samarbejdende rolle
i Europa, hvor en række lande jo i forvejen ikke er
med. Men det vil også betyde at styringen og magtforholdene, blandt de 27 resterende lande vil blive
domineret af Tyskland og Frankrig.
Danmark står svagere overfor Fransk og Tysk
føderaleønsker til EU’s udvikling:
■ England var en stærk modvægt til de styrkede overnationale tanker der ligger især hos Frankrig men
også i Tyskland. Det gjorde at de skiftende danske
regeringer lettere har kunnet sikre sig alliancer. Ved
den franske præsident besøg, så vi jo hvordan han
lagde op til styrkelse af den overnationale styring
af Unionen. Danmark står mere alene i dag – bl.a.
har vi undladt at styrke samarbejdet mellem de
nordiske lande i EU, hvor der ellers er klare interessefællesskaber.
Et flertal i folketinget har ikke bud på
udviklingenaf EU-samarbejdet:
■ På trods af krisen i EU, Storbritanniens udmeldelse
så lægger et flertal af partierne ikke op til egentlige
ændringer af de grundlæggende traktatproblemer
i EU. Der er kun bud på politiske krav, f.eks. styrket

grænsekontrol, klimainitiativer m.v. Medens der
mangler bud på, hvad vi stiller op med de franske
og tyske tanker om mere overstatsligt samarbejde.
Regeringen har været afvisende overfor kravet
om en social protokol:
■ Hidtil har regeringen været afvisende overfor at
stille kravet om en social protokol, som ellers ville
fjerne dele af de problemer der ved EU-reglerne på
arbejdsmarkedet.
Den tidligere tradition i Danmark, med
folkeafstemninger ved betydende traktat
ændringerændret, nu kun hvor det åbenlyster
et grundlovskrav:
■ Faktisk har danskerne ikke – til forskel fra en
række andre lande – fået lov til at tage stilling til
den nuværende forfatningstraktat. Dermed har
man politisk forladt traditionerne med at sikre
folkeafstemninger, som ellers betød at danskerne
både fik reel indflydelse, men også større indsigt i
EU-udviklingen.

