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Med anledning av Italiens ordförandeskap i EU
15 medlemmar i SKEN och 5 medlemmar i PES hade inbjudits för en presentation av
Italiens syn på läget och sitt ordförandeskaps profilfrågor
Några snabba anteckningar
Italien kommer under sitt ordförandeskap tillsammans med den övriga trion, trojkan,
Grekland och Lettland att föra vidare de lagförslag som ligger på bordet angående
neonazistiska rörelser som motarbetar EUs hjärtefrågor om fri rörlighet.
Italien började sitt ordförandeskap med att granska EUs åtaganden inför 2020. De 6
senaste åren har granskats. Mycket har inte genomförts delvis på grund av finanskrisen
men också på grund av EUs teknokratiska sätt att arbeta. Det finns inget alternativ till
den globala ekonomin som sådan. Men det finns många alternativ till hur EU ska hantera
effekterna av globaliseringen. Arbetslösheten och sex år av sträng politik ”austerity
policies” har visat sig ineffektiva. De inte bara hotar demokratin och välfärden de är
dåliga för klimatomställningen och företagande för investeringar och tillväxt. Det
kommer inte att vara ”business as usual” om vi ska uppnå 2020 målen. Det behövs
förändring och aktiva beslut. Italien har valt ut tre områden för detta
1. Ekonomin
Ekosystem, klimatförändringar. I Milano informella toppmöte följande vecka
skulle frågan om MDG 2015 diskuteras. En långsiktig politik för energi och klimat
behövs. Interaktiv politik behövs för tillväxt och klimatomställning. Investeringar
i en strukturomvandling som minskar arbetslösheten särskilt bland unga. En
syntes behövs där bankerna inser att de kan vinna på klimatförändringarna. ECB
chefen Draghi har uttryckt sig i dessa termer. Nu måste EU medlemsstater stödja
honom, särskilt de med euro men även övriga. Det behövs en bankunion som
accepteras av alla.
2. Mänskliga rättigheter
Migration och utveckling är hjärtefrågor sedan gammalt i Italien, som upplevt
både utvandring och invandring under sitt europasamarbete. EU har inte ännu
samma fria rörlighet inom unionen som i USA. Vi har inte heller samma
mottagningssystem för tredjelandsinvandring i alla EUs medlemsstater. Italien
vill uppmana de länder som ännu inte tar emot flyktingar att göra så. Sverige,
Tyskland Frankrike tar emot många. En solidarisk mottagning behövs i alla EUs
medlemsstater. Italien, Grekland och Malta är genomgångsländer, som behöver
stöd också för själva den akuta mottagningen. Italien vill driva frågan om
asylansökan redan utanför EU för att inte bryta mot MR. För det krävs
samordning och solidaritet. Det krävs också bättre integration och
utvecklingspolitik efter ankomsten till mottagarländerna. Avtal med de stora
flyktingmottagande länderna utanför EU krävs också.
Efter valet till Europaparlamentet inser medlemsstaternas regeringar att det
behövs närmare samarbete med medborgarna och deras föreningar. Det behövs
en mycket öppnare diskussion. Italien stöder offentlighetsprincipens
genomförande. Medborgarna måste kunna komma åt dokumenten på ett tidigt

stadium för att det ska vara meningsfullt att tala om ett öppet och demokratiskt
EU.
Italiens medborgare har en helt annan syn på EU än svenska medborgare. I
Sverige löser man inhemska frågor själva. Italiens erfarenhet är att medborgarna
behövt hjälp utifrån för att bekämpa fascismen och lösa ekonomiska frågor.
Italiens integrering i EU har bidragit till den inhemska politiken. EU ger mer makt
till alla i de olika medlemsländerna. Dialogen mellan centrum och periferi måste
bli effektivare. Kompetensen att förstå hur beslut fattas i EP, Kommissionen och
Ministerrådet bör förbättras. Då kommer fler att förstå nyttan med federalism.
3. EUs utrikespolitik
Vad gäller väpnade konflikter i Mellanöstern krävs mycket mer politiska och
ekonomiska förhandlingar och mindre militära insatser. Italiens utrikesminister
blir vice ordförande i EU-kommissionen. Förhoppningen är att EU ska
återuppliva Barcelonaprocessen och presentera en mer holistisk syn med sociala,
ekonomiska och politiska dimensioner. Samarbetet mellan EU och de muslimska
staterna måste förbättras. Oklarheter hos allierade måste redovisas. Renzi anser
att Irak och Syrien måste med i högnivåsamtalen för en mer fungerande
fredsprocess. Iran är en interlokatör. Dialogen med Ryssland har åter börjat
fungera vilket ger mer positiva framtidsutsikter. Det Östra Partnerskapet bör
återintegrera Ryssland i samarbete.
Några personliga synpunkter som ambassadören gav var att för att uppnå ökad
demokrati i Ukraina och Ryssland måste vi i dialogen ta med en förståelse av
historien. De gäller även katastrofen i Irak.
Vad gäller EUs utvidgning fortsätter samtalen med Turkiet och Balkan staterna
med, även Island. De stora frågorna framöver är handelsförhandlingarna med
Kanada, USA och Japan.
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