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K A P I T E L

DANMARK I EU

Da I når til emnet EU i Samfundsfag, beder jeres lærer om, at 
I hver for sig skriver alle EU-landene op. Der er jo 27 i alt. Men 
det er ikke så let. Da øvelsen er overstået, har kun en i klassen 
alle de rigtige lande. 
Mange har Norge og 
Island med, og nogle 
glemmer Malta og 
Cypern. EU har opta-
get danskerne siden 
1950’erne, men alli-
ge vel hører vi ikke så 
meget om det i hver-
dagen, selv om EU 
betyder rigtig meget 
for Dan mark. Og der 
bliver først opmærk-
somhed om spørgs-
målet, når vi har haft 
en af vores folkeaf-
stemninger.

EU blev dannet i 1958: Dengang blev det kaldt De Europæiske Fællesska-
ber (EF). De oprindelige 6 medlemslande var Tyskland, Frankrig, Italien, 
Belgien, Holland og Luxembourg. I 1953 havde man oprettet Det Euro-
pæiske Kul – og Stålfællesskab mellem disse lande, og det udbyggede 
man så til et egentligt økonomisk fællesskab i 1958. Når netop Tyskland 
og Frankrig nu arbejdede sammen, var det ikke en tilfældighed. De to 
lande havde bekæmpet hinanden i 3 blodige krige i 1870-1871, 1914-1918 

Fig. 18.1 EU, 27 lande i 2011.

1. EU’s baggrund
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En toldunion er et samar-
bejde, hvor man har afskaffet 
den indbyrdes told mellem 
medlemslandene. Derimod 
kan der være fælles ydre told 
i forhold til lande uden for 
samarbejdet.

Ideen med en toldunion
Som et eksempel på en told-
union kan vi vise et flad-
skærms-tv. Disse produceres 
bl.a. i Holland, Tyskland og Danmark og kan sælges uden told i alle de 
andre EU-lande.

Fig. 18.2 Hvordan en toldunion fungerer.

I fig. 18.2 kan du se, hvordan handelen mellem EU-landene ikke pålæg-
ges told. Det giver en større konkurrence mellem producenterne, højere 
kvalitet og forhåbentlig lavere priser for forbrugerne.

Underskrivelsen af Rom-traktaten i 1957.
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Magtdeling

Magtens deling Danmark EU Rolle i EU

Lovgivende magt

Udøvende magt

Dømmende magt

Rådgivende magt

Folketinget

Regeringen

Domstolene

Parlamentet
Ministerrådet
Det Europæiske Råd

Kommissionen

Unionens domstol

Parlamentet

Vedtager love og 
regler

EU’s regering

Domstol

Medbestemmende 
blanding af rådgiv-
ning og lovgivning

Fig. 18.3 Magtens tredeling i Danmark og i EU. 

2.1 Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Europa-Parlamentet er opbygget ligesom det danske Folketing. Alle med-
lemmerne er folkevalgte, og de er med i parlamentets forskellige par-
tigrupper. De konservative medlemmer fra Danmark er tilsluttet den 
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konservative gruppe i Europa-Parlamentet. Dog er Venstre og Radikale 
Venstre begge tilknyttet den liberale gruppe i parlamentet. De store par-
lamentsmøder holdes i Strasbourg i Frankrig, mens udvalgsmøderne af-
holdes i Bruxelles i Belgien. Desuden ligger parlamentets sekretariat i 
Luxembourg. Der har i mange år været meget stor kritik af dette ”rejse-
cirkus” med et parlament, der er placeret i 3 forskellige byer. Problemet 
skyldes, at Frankrig ikke vil gå med til, at parlamentet flyttes til Bru-
xelles, uden at de får noget til gengæld.

Europa-Parlamentets vigtigste opgaver er at være lovgivere sammen med 
Ministerrådet og desuden at være et høringsorgan og rådgive Kommis-
sionen og Ministerrådet. Og så skal parlamentet godkende EU’s budget. 
Parlamentet har hele tiden kæmpet for at få mere indflydelse på beslut-
ningsprocessen i EU. Og det må man sige er lykkedes ganske godt. Ved 
næsten hver ny traktatændring har parlamentet fået mere magt.

Europa-Parlamentet har 4 hovedopgaver:
•	 Man deler den lovgivende magt med Ministerrådet
•	 Man udøver demokratisk kontrol med de øvrige EU-institutioner, især 

Kommissionen
•	 Man godkender og forkaster nye EU-kommissærer, og man kan afsætte 

Kommissionen
•	 Man deler budgetmyndighed med Ministerrådet

Beslutningsprocessen i EU
Når der skal tages beslutninger i EU, bliver både Kommissionen, Mini-
sterrådet og Europa-Parlamentet inddraget. Nedenfor kan du i fig. 18.4 i 
en forenklet form se, hvordan beslutningsprocessen finder sted.

Fig. 18.4 Beslutningsprocessen i EU (forenklet).

Kommissionen

Medlemslande

Ministerrådet

Parlamentet

Beslutningsprocessen i EU
1. Lovforslag
fremsættes

4. Vedtaget 
lov sendes

3. Udtalelser
og afstemning

2. Høring
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Kommissionen formulerer lovforslagene og sender dem derefter videre 
til Ministerrådet og Europa-Parlamentet. De stemmer så om forslaget og 
kan stille ændringsforslag, men det er Ministerrådet, der har den afgø-
rende besluttende myndighed, inden de vedtagne love sendes til medlems-
landene og træder i kraft.

Valg til Europa-Parlamentet
Der bliver afholdt valg hvert 5. år, og det 
seneste valg fandt sted i 2009. Ved valget 
i 2009 havde parlamentet i alt 736 med-
lemmer, hvoraf Danmark har 13 medlem-
mer. Antallet af medlemmer bliver sat op 
til 751, men det berører ikke antallet af 
danske medlemmer. I fig. 18.5 kan du se 
fordelingen af parlamentsmedlemmer for-
delt på landene i EU.

Den største gruppe er den tyske med i alt 
99 medlemmer. Den mindste gruppe er 
Maltas med 5 medlemmer. Der bliver dog 
taget hensyn til de mindste stater, så de 
store lande burde faktisk have flere med-
lemmer efter deres indbyggertal. Men man 
har valgt at give de små lande nogle for-
dele, så de ikke skal føle, at de store lande 
dominerer beslutningsprocessen. 

I Danmark har der traditionelt været stor 
modstand mod medlemskabet af EU, selv 
om modstanden er formindsket de seneste 
år. I 2009 fik Folkebevægelsen mod EU 
valgt 1 medlem af Europa-Parlamentet. 
På næste side kan du i fig. 18.6 se resulta-
tet af valget i juni 2009.

Mandatfordeling på lande

Land
Pladser i  

Parlamentet

Tyskland

UK, Frankrig, Italien

Spanien, Polen

Rumænien

Holland

Grækenland, Tjek-
kiet, Belgien, ungarn, 
Portugal

Sverige

Østrig, Bulgarien

Danmark, Slovakiet, 
Finland

Irland, Litauen

Letland

Slovenien

Estland, Cypern, 
 Luxembourg

Malta

99

72

50

33

25

22

18

17

13

12

8

7

6

5

I alt 736

Fig. 18.5 Medlemmer af Europapar-
lamentet. 
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Dansk valg til Europa-parlamentet

Parti
Antal  

stemmer
Procent (%) Mandater

Socialdemokraterne 503.439 21,5 4

Radikale Venstre 100.094 4,3 –

Det Konservative Folkeparti 297.109 12,7 1

SF 371.603 15,9 2

Liberal Alliance 13.796 0,6 –

JuniBevægelsen 55.459 2,4 –

Folkebevægelsen mod EU 168.555 7,2 1

Dansk Folkeparti 357.942 15,3 2

Venstre 474.041 20,2 3

Fig. 18.6 Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2009.
Note: 59,5 % af de stemmeberettigede stemte ved valget.
Kilde: www.dst.dk, 2011.

Ligesom i Danmark er 
Europa-Parlamentet 
opdelt efter politiske 
grupper. Man er såle-
des placeret, efter hvil-
ket parti man kommer 
fra, og ikke efter land. 
Der er både en liberal, 
konservativ, og social-
demokratisk gruppe, 
en gruppe, der er mod-
standere af EU, og  
en række uafhængige 
grup per.

Europa-Parlamentets mødesal i Strasbourg.
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Afstemningsregler
Når der foretages afstemninger i Rådet, er 
det ikke princippet ”et land – en stemme”, 
man følger. Landene vægtes forskelligt, 
således at de store lande har mest indfly-
delse. De store lande har helt naturligt 
mere magt end de små. I fig. 18.7 kan du 
se, hvordan stemmevægtene fordeler sig 
på de forskellige lande.

Kvalificerede flertalsafgørelser
Den mest almindelige måde at afgøre sa-
ger på i Rådet er ved kvalificerede flertals-
afgørelser. Det betyder, at forslaget kun 
er vedtaget, hvis det får støtte af dobbelt 
flertal. To betingelser skal være opfyldt. 

1) 55 % af medlemsstaterne skal stemme 
for et flertal. 

2) De lande, der stemmer for et forslag, 
skal repræsentere mindst 65 % af EU’s 
samlede befolkning. 

Denne regel skal specielt beskytte de store 
lande mod de små. Men den betyder også, 
at mange store lande skal stemme for et 
forslag, før det er vedtaget.

På meget vigtige områder, f.eks. udenrigs-, sikker-
heds, asyl- og indvandrerpolitik, skal Rådets afgø-
relser dog være enstem mige. Et land kan altså ned-
lægge veto, hvis der er et område, som er meget 
vigtigt (vitalt) for det enkelte land.

2.4 Europa-Kommissionen
Europa-Kommissionen kan bedst betegnes som 
EU’s regering. Den består af en politisk ledelse med 

Stemmevægte i Rådet

Land Stemmer

Tyskland, UK, 
 Frankrig, Italien

Spanien, Polen

Rumænien

Holland

Grækenland, 
 Tjekkiet, Belgien, 
 Ungarn, Portugal

Sverige, Østrig, 
 Bulgarien

Danmark, Slovakiet,   
Finland, Irland, 
 Litauen

Letland, Slovenien, 
Estland, Cypern, 
 Luxembourg

Malta

29

27

14

13

12

10

7

4

3

I alt 345

Fig. 18.7 Fordeling af stemmer i 
Rådet.
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§ 2a, hvilket arbejdsgiveren afviste med henvisning til, at lønmodtageren 
havde mulighed for at gå på alderspension.

Den pågældende havde imidlertid ikke planer om at gå på pension og 
tilmeldte sig i stedet Arbejdsformidlingen som ledig.

EU-domstolen fandt, at det er i strid med forbuddet mod aldersdiskrimi-
nation, at ordningen fratager de lønmodtagere, der ikke ønsker at gå på 
pension, retten til godtgørelse. Derimod er det ikke i strid med forbuddet 
mod aldersdiskrimination at afskære muligheden for fratrædelsesgodtgø-
relse, hvis den pågældende rent faktisk går på alderspension.

Kilde: Baseret på www.ftf.dk, 2011.

Lige siden vores medlemskab af EU trådte i kraft i 1973 har danskerne 
haft et noget anstrengt forhold til unionen.

Det skyldes måske, at politikerne de første mange år lagde op til, at EU 
kun var et økonomisk fællesskab til fordel for Danmark. De politiske tan-
ker bag EU snakkede man helst ikke om i Danmark. Dette ændrede sig 
markant med Maastrichttraktaten i 1991, hvor EU også blev en politisk 
union. Resultatet blev, at danskerne sagde nej til traktaten og også senere 
har været meget skeptiske over for valutasamarbejdet i EU. I fig. 18.8 kan 
du se resultaterne af de folkeafstemninger, Danmark har haft siden 1972.

Danske folkeafstemninger om EU 1972-2011

Emne
Dato og 

årstal
Stemme-
procent

Ja
%

Nej
%

Danmark i EF 02.10.1972 90,1 63,4 36,6

EF-Pakken 27.02.1986 75,4 56,2 43,8

Maastricht-traktaten 02.06.1992 83,1 49,3 50,7

Maastricht-traktaten 
+ Edinburgh-afgørelsen

18.05.1993 86,5 56,7 43,3

Amsterdam-traktaten 28.05.1998 76,2 55,1 44,9

Euroen 28.09.2000 87,6 46,8 53,2

Fig. 18.8 Resultatet af folkeafstemninger om EU i Danmark 1972-2011.

3. Danskernes holdning til EU

Samfundsfag-kap18.indd   275 28/04/11   10.39



276

18    Danmark i EU

Som man kan se, er danskerne generelt ganske skeptiske over for EU, og 
stemmeprocenten er også høj ved de fleste afstemninger.

Danmarks 4 EU-forbehold
I 1992 stemte Danmark nej til Maastricht-traktaten. Det stillede os i en 
meget uheldig situation, men de fleste politiske partier i Danmark blev 
enige om at foreslå EU, at man lavede en aftale med EU, hvor Danmark 
fik nogle særregler (forbehold) og så stadig kunne forblive medlem. Denne 
aftale blev indgået i Edinburgh i Skotland.

Danmarks 4 forbehold:
•	 Vi deltager ikke i den fælles valuta
•	 Vi er ikke med i forsvars- og militærsamarbejdet
•	 Vi er ikke med i det retslige samarbejde og politisamarbejdet
•	 Vi har ikke unionsborgerskabet

Der er stadig debat om forbeholdene, men efter at danskerne i 2000 for 
anden gang sagde nej til at deltage i valutasamarbejdet, er det, som om 
politikerne og regeringerne er meget tilbageholdende med at udskrive fol-
keafstemninger, da de frygter, at befolkningen vil stemme imod. Danmark 
sluttede sig da også til Lissabontraktaten. Dog må man sige, at danskerne 
nu generelt er ganske positive over for EU-samarbejdet. Det kan man se i 
de to følgende undersøgelser, hvor danskernes holdninger sammenlignes 
med den samlede holdning i EU. Se fig. 18.9 nedenfor.

Danskerne og EU

Danskernes holdning til EU?

En god ting En dårlig ting Hverken/eller Ved ikke

Danskere 65 % 13 % 20 % 2 %

EU 27 53 % 15 % 28 % 4 %

Har vi fordele af EU-medlemskabet?

Ja Nej Ved ikke

Danskere 75 % 17 % 8 %

EU 27 57 % 31 % 12 %

Fig. 18.9 Danskernes holdninger til EU.
Kilde: Eurobarometer, 2010.

Undersøgelserne viser tydeligt, at vi er positive over for samarbejdet.
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Fra Romtraktaten til Lissabontraktaten
Fra 1957 er EU-samarbejdet langsomt blev udbygget. Romtraktaten er 
grundlaget, og så har man bygget ovenpå. I fig. 18.10 kan man se, hvor-
ledes EU-samarbejdet er blevet mere og mere omfattende gennem årene. 
Flere og flere områder inddrages i samarbejdet, og flere og flere beslut-
ninger træffes via et flertal af landene. 

Fig. 18.10 EU-traktaterne siden 1957.

EU-traktaterne
Lissabontraktaten 2009
Erstatter alle øvrige traktater
Flere flertalsafgørelser
Dobbelt kvalificeret flertal
Fast formand for EU
Parlamentets rolle styrkes
Nærhedsprincippet opprioriteres

Nice-traktaten 1997
Forberedelse for 12 nye lande
Flere flertalsafgørelser
Udvidet forsvarssamarbejde
Demokratiovervågning
Udvidelse af Kommissionen

Amsterdam-traktaten 1997
Schengen-aftalen
(fælles grænsekontrol/asylpolitik)
Mere magt til Parlamentet
Flere flertalsafgørelser
Mere arbejdsmarkedspolitik

Maastricht-traktaten 1991
Fælles valuta
Retsligt samarbejde
Unionsborgerskab
Mere magt til Parlamentet
Flere flertalsafgørelser
Samarbejde og udenrigspolitik

EF-pakken 1986
Indre marked
Samarbejde om udenrigspolitik
Miljøpolitik
Mere magt til Parlamentet

Romtraktaten 1957
Fælles marked
Toldunion
Landbrugspolitik
Euratom
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Det Indre Marked gennemføres
I 1985 vedtog man næsten 300 direktiver (rammelove), der skulle gen-
nemføres i alle EU-landene. Det kom til at betyde fri bevægelighed af 
varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital:

Varer og tjenester betød, at varer frit kunne bevæge sig mellem EU-
landene uden hindringer.

Kapital betød, at man frit kunne låne i alle lande, og der var ingen hin-
dringer på handel med værdipapirer

Personer kunne frit tage job i andre EU lande, og man kunne frit studere 
i udlandet

Etableringsfrihed betød, at man frit kunne etablere virksomhed i andre 
EU-lande.

Der er dog undtagelser. Vi kan ikke frit købe biler i Tyskland og Sverige, 
og udlændinge kan ikke købe sommerhuse i Danmark.

EU’s samlede budget for 
2011 er ca. 145 mia. euro. 
Det svarer til ca. 1 % af EU- 
landenes samlede BNP, og  
det må siges at være et me- 
get lille tal. I fig. 18.11 og 
18.12 kan du se en oversigt 
over fordelingen af indtæg-
ter og udgifter.

Indtægter
De største indtægter kom-
mer fra landenes BNP-bi- 
drag. Derefter kommer moms- 
bidrag og toldindtægter.

6. EU’s økonomi

Fig. 18.11 EU’s indtægter for 2010.
Kilde: Folketingets EU-oplysning, 2011.

Fordeling af indtægter 
i procent

Diverse 
indtægter

Traditionelle 
egne  
indtægter

Moms- 
indtægter

BNP-bidrag

76 %

11 %

12 %

1 %
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Udgifter
Beskyttelse og forvaltning af  
naturressourcer er især land- 
brugsstøtten, og bæredygtig 
vækst er især strukturfonde- 
ne, der støtter udviklingen 
i de mindre udviklede dele 
af EU. Administrationen af 
EU er faktisk kun 6 % af ud-
gifterne.

Efter vedtagelsen af Lissa-
bontraktaten i slutningen 
af 2009 er reformbestræ-
belserne umiddelbart sat 
på standby. EU er også 
blevet svækket af den øko-
nomiske krise, hvor øko-
nomierne i Grækenland, 
Irland og Spanien er kom-
met under pres. Landene 
har været nødt til at ved-
tage voldsomme offentlige 
nedskæringer, og disse 
har medført protester fra 
befolkningerne. 

7. EU’s fremtid

Protester i Grækenland i 2010.

Fordeling af udgifter i procent 
(betalingsbevillinger)

Bæredygtig 
vækst

Beskyttelse og 
forvaltning af 
naturresourcer

Unionsborger-
skab, frihed, 
sikkerhed og 
retfærdighed

EU som global 
partner

Administration

39 %

48 %

6 %
6 %

1 %

Fig. 18.12 EU’s udgifter for 2010.
Kilde: Folketingets EU-oplysning, 2011.
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