Forfatningsændring i EU er undervejs
HVORDAN – Ved hjælp af Konferencen om Europas fremtid. Dialogprocessen, der kan sætte en
forfatningsmæssig reformproces i gang, begynder reelt i februar og formelt på Europadagen d. 9. maj 2020.
Den fortsætter under det tyske EU-formandskab og slutter i første halvdel af 2022 under det franske EUformandskab. Konferencen omfatter alle EU-medlemslande, f.eks. gennem temakonferencer i de forskellige
medlemslande1.
INGEN TROVÆRDIGE FORSLAG FRA EU-KOMMISSIONEN OM REFORM AF EURATOM – Indtil videre er der ikke
fremsat forslag fra EU-kommissionen om virkelige forbedringer af EURATOM-traktaten. I april 2019
offentliggjorde den en meddelelse om reform af EURATOM, hvori den foreslog, at ændringer først skulle ske
i et langsigtet perspektiv for perioden efter 2025. Der skulle også nedsættes en ekspertgruppe, som skulle
vurdere, hvordan traktaten kunne gøres mere demokratisk. Papiret indeholdt intet om at afvikle EURATOM’s
konkurrenceforvridende særbehandling af atomkraften 2.
DE FORETRUKNE VALGMULIGHEDER – Hvis man ser pragmatisk på valgmulighederne for de regeringer,
parlamenter, politiske partier og NGOer, der fokuserer på forfatningsreform på energiområdet og ønsker at
inkludere den i den europæiske dialog, er der tre alternativer at vælge imellem: Reform eller afvikling af
EURATOM3, den østrigske regerings Europæiske Energiomstillingsprotokol fra 2016 eller udkastet til en
Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse, der kombinerer de to. De to første
alternativer appellerer til to forskellige grupper EU-medlemslande (henholdsvis dem med og uden
atomkraft) og to forskellige NGO-miljøer (antiatomkraft versus pro-VE), hvis interesser og kampagner ikke
fuldstændigt overlapper hinanden, hvorimod en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og
Energibesparelse bringer de to grupper og miljøer sammen.
POLITIK, STRATEGI OG TAKTIK HAR BETYDNING - Eftersom EURATOM er energirelateret, giver det politisk,
strategisk og taktisk mening at inkludere alle energirelaterede forfatningsreformforslag i
forfatningsændringsproceduren på samme tid: Dels har EU brug for en ny overordnet vision på
energiområdet, som kun en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse kan leve
op til, dels er der behov for et stabilt, langsigtet rammeværk for implementeringen af VE, og dels er der i en
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Se f.eks. denne fransk-tyske overenskomst fra november 2019: https://www.politico.eu/wpcontent/uploads/2019/11/Conference-on-the-Future-of-Europe.pdf
Se også: Press release, European Parliament: Citizens to be the cornerstone of the Conference on the Future of Europe,
15 January 2020: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69906/citizens-to-be-thecornerstone-of-the-conference-on-the-future-of-europe
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Link til EU-kommissionens meddelelse: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/DA/COM-2019-177F1-DA-MAIN-PART-1.PDF
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Dr. Dörte Fouquet: Legal Opinion - Pathways to a Euratom Reform, Short legal evaluation and strategy approach for
the Green Group in the European Parliament, 2018: https://www.greensefa.eu/files/doc/docs/817f6b3caaa70a93ef112c562851485b.pdf
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forhandlingssituation brug for flest tænkelige valgmuligheder, hvis man ønsker en bæredygtig grøn
energiomstilling.
HVIS DET IKKE LYKKES AT KOMME IGENNEM MED EN BÆREDYGTIG FORFATNINGSREFORM – Muligheden
kommer ikke igen de næste mange år. Den sidste betydelige revision af EU-traktaterne skete i 2007
(ratifikation af Lissabontraktaten).

København, Aarhus og Hurup, d. 19. februar 2020
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