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De oprindelige 6 medlemslande
var Frankrig, Vesttyskland, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg. I 1951 havde man
oprettet Det Europæiske Kulog Stålfællesskab mellem
disse lande, og det udbyggede
man til et egentligt økonomisk
fællesskab med Rom-traktatens
underskrivning i 1957.
Det var ikke en tilfældighed, at
Frankrig og Vesttyskland stod i
spidsen for det nye europæiske
samarbejde. De 2 lande havde
bekæmpet hinanden i 3 blodige
krige i 1870-1871, 1914-1918 (1.
EU-lande, der bruger euroen
verdenskrig) og igen i 2. verdensEU-lande, der ikke bruger euroen
krig fra 1939-1945. Det var der
ikke kommet noget godt ud af.
Fig. 23.1 EU-landene 2012.
Landene var ødelagt økonomisk
og materielt efter 1945. Tyskland var både sønderbombet og besat.
Der havde også været store ødelæggelser i Italien og Benelux-landene
(Belgien, Holland og Luxembourg).
Formålet med EU var at:
• Sikre fred og samarbejde i Europa til gavn for alle
– Forhindre krig mellem Frankrig og Tyskland
• Sikre økonomisk fremgang og velstand
– Øge samhandel ved at fjerne told og andre handelshindringer
• Skabe et stærkere Europa, der kunne matche USA og Sovjetunionen
Samarbejdet mellem de 6 lande blev en stor succes efter 1951, og derfor
besluttede man at starte et egentligt fælles marked, der omfattede alle
landbrugs- og industrivarer. Aftalen om dette samarbejde blev indgået i
1957 i Italiens hovedstad og kaldes derfor Rom-traktaten. Den regnes
som EU’s grundlov.
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Siden er der sket rigtig meget i EU-samarbejdet. 27 medlemslande er det
blevet til, og Kroatien optages som medlem nummer 28 den 1. juli 2013.

11 historiske skridt i EU-samarbejdet
1951

De 6 oprindelige medlemsstater opretter Det Europæiske Kul- og Stålfælles
skab.

1957

De samme 6 lande underskriver Romtraktaten om oprettelse af Det Europæi
ske Økonomiske Fællesskab (EØF).

1973

Fællesskaberne udvides til 9 medlemsstater og udvikler flere fælles politik
ker.

1979

De første direkte valg til Europa-Parlamentet afholdes.

1981

Den første udvidelse i Middelhavsområdet finder sted.

1992

EU’s indre marked bliver en realitet.

1993

Med Maastrichttraktaten skabes Den Europæiske Union (EU).

2002

Euroen sættes i omløb.

2007

EU har 27 medlemsstater.

2009

Lissabontraktaten træder i kraft og ændrer den måde, som EU arbejder på.

2012

Europagten gennemføres.

Fig. 23.2 Vigtige begivenheder i EU-samarbejdet siden 1951.

1.1 Toldunionen
Ifølge Rom-traktaten skulle landene fjerne al told og alle handelshindringer, således at Det fælles marked skulle være endeligt etableret i 1968.
Rom-traktaten bestemte desuden, at EU-landene skulle have fælles toldsatser over for lande uden for EU. Et sådant økonomisk fællesskab kaldes
en toldunion.
Told er en afgift, der lægges på import af varer. Varen bliver således dyrere i det land, den importeres til. Man bruger told for at beskytte ens
egne produkter mod konkurrence udefra.
Ideen ved en toldunion er, at man har afskaffet den indbyrdes told mellem
medlemslandene. Derimod kan der være fælles ydre told i forhold til lande
uden for samarbejdet.
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Som et eksempel kan vi tage et almindeligt fladskærms-tv. Disse produceres bl.a. i Holland (Philips), Tyskland (Loewe) og Danmark (B&O).
Fladskærmene kan sælges uden told i andre EU-lande.
Hvordan fungerer en toldunion?
+ 15 % told
Samsung TV fra Sydkorea

Philips-tv
B&O-tv
Told 0 % ved
handel
mellem
EU-lande
Loewe-tv
Loewe-tv
B&O-tv		

Philips-tv
+ 15 % told
Lenovo TV fra Kina

Fig. 23.3 Hvordan fungerer en toldunion?

I fig. 23.3 kan du se, hvordan handel mellem EU-landene ikke pålægges
told. Dette giver større konkurrence mellem producenterne og højere kvalitet og lavere priser for forbrugerne.
Derimod er der told på fladskærms-tv, der er produceret i Kina eller Sydkorea, så deres produkter bliver dyrere for forbrugerne i EU. Hermed får
Philips, Loewe og B&O en konkurrencefordel i forhold til de japanske
og kinesiske producenter.
Eksempel
Samsung LED-tv, importpris
Told 15 % af 4.000 kr.
Importpris i alt

4.000 kr.
   600 kr.
4.600 kr.

Gennem de seneste 30 år har der dog været
en klar tendens til, at toldsatser og handelshindringer er blevet sat ned og fjernet. Det
er især et arbejde, der er foregået i WTO-regi (se kapitel 24).
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2. EU’s opbygning
Opbygningen af EU’s institutioner kan
sammenlignes med det politiske system i
Danmark og andre demokratier. EU har
også en lovgivende, udøvende og dømmende
magt.

EU’s institutioner er:
• Europa-Parlamentet
• Det Europæiske Råd
• Ministerrådet
• Kommissionen
• Unionens Domstol

I fig. 23.4 kan du se sammenhængen mellem
institutionerne i Danmark og i EU.
Magtens tredeling1
Magtens deling

Danmark

EU

Rolle i EU

Lovgivende magt

Folketinget

Parlamentet
Ministerrådet
Det Europæiske Råd

Vedtager love og
regler

Udøvende magt

Regeringen

Kommissionen

EU’s regering

Dømmende magt

Domstolene

Unionens domstol

Domstol

Fig. 23.4 Magtens tredeling i EU og Danmark.

2.1 Europa-Parlamentet
I de første mange år havde Parlamentet ingen lovgivende magt. Da Parlamentet blev oprettet, var medlemslandene ikke klar til at lægge den
lovgivende myndighed i EU i hænderne på et fælles folkevalgt parlament.
Derfor lod man Ministerrådet, der består af medlemslandenes regeringer,
have den lovgivende og dermed besluttende myndighed.
Først i 1979 blev der direkte valg til Parlamentet, tidligere var parlamentsmedlemmerne udpeget af landenes egne parlamenter.
Europa-Parlamentet har 4 hovedopgaver:
• Det deler den lovgivende magt med Ministerrådet.
• Det udøver demokratisk kontrol med de øvrige EU-institutioner.
• Det godkender og forkaster nye EU-kommissærer, og det kan
afsætte hele Kommissionen.
• Det skal godkende budgettet.
1 Se kapitel 9 for en nærmere beskrivelse af magtens tredeling i Danmark.
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Europa-Parlamentet i Bruxelles, hvor der
debatteres.

Ved de mange reformer siden EFpakken i 1986 er Parlamentet tildelt
en større indflydelse, men de har stadig ikke fået den fulde magt over lovgivningen i EU. Den holder Ministerrådet stadig fast på.
Europa-Parlamentet er opbygget på
samme måde som det danske Folketing og de øvrige parlamenter i EUlandene. Alle medlemmer er folkevalgte, og de er tilsluttet forskellige
partigrupper. Fx er Socialdemokraterne tilsluttet gruppen de Europæiske Socialdemokrater, mens Venstre
og Radikale er tilsluttet den liberale
gruppe i Europa-Parlamentet. Parlamentet holder sine store fællesmøder
i Strassbourg i Frankrig, mens udvalgsmøderne holdes i Bruxelles. Der
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Mandatfordeling på lande
Land

Pladser i
Parlamentet

Tyskland

99

UK, Frankrig, Italien

72

Spanien, Polen

50

Rumænien

33

Holland

25

Grækenland,
Tjekkiet, Belgien,
Ungarn, Portugal

22

Sverige

18

Østrig, Bulgarien

17

Danmark, Slovakiet,
Finland

13

Irland, Litauen

12

Letland

8

Slovenien

7

Estland, Cypern,
Luxemburg

6

Malta

5

I alt

736

Fig. 23.5 Mandatfordeling på lande i
Europa-Parlamentet.
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har i mange år været megen kritik af dette “rejsecirkus” med et parlament i flere byer. Problemet skyldes, at Frankrig fastholder, at der som
tidligere aftalt i Amsterdam-traktaten afholdes mindst 12 møder om året
i Strassbourg.

Valg til Europa-Parlamentet
Der bliver afholdt valg hvert 5. år, og det seneste valg fandt sted i juni
2009.
Parlamentet har ved valget i 2009 i alt 736 medlemmer1, hvoraf 13 er fra
Danmark.
Landenes tildeling af parlamentsmedlemmer afhænger af indbyggertallet. Den største gruppe på 99 medlemmer er fra Tyskland, mens den
mindste er Maltas med 5 parlamentsmedlemmer.
I Danmark har modstanden mod
EU traditionelt været meget stor.
Modstanderne har derfor dannet
nogle grupper, der har stillet op
til valgene til Parlamentet. Det er
Folkebevægelsen mod EU-unionen og
Juni-Bevægelsen. De 2 organisationer
stiller ikke op til Folketingsvalg. Til
de tidligere parlamentsvalg har disse
bevægelser fået næsten 25 % af danskernes stemmer.
I 2009 blev deres opbakning væsentligt reduceret til kun 10 % af stemmerne og kun én repræsentant i Parlamentet til Folkebevægelsen mod EU.
Det kan du se i fig. 23.6, der viser,
hvordan danskerne stemte til Europaparlamentet i juni 2009.

Dansk valg til Parlamentet i 2009
Mandater
Socialdemokraterne

4

Venstre

3

Dansk Folkeparti

2

Socialistisk Folkeparti

2

Folkebevægelsen mod EF

1

Konservative Folkeparti

1

Radikale Venstre

0

Junibevægelsen

0

Liberal Alliance

0

I alt

13

Fig. 23.6 Resultatet af det danske valg til
Europa- Parlamentet i 2009.

1 Ifølge Lissabontraktaten bliver mandattallet ændret en smule, således at der

bliver i alt 751 parlamentsmedlemmer fra 2014.
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landbrugsministrene over. Landene skiftes til at varetage formandsskabet for Rådet i et halvt år ad gangen. Formandsskabet udarbejder dagsordener og har formandsskabet for alle ministerråd og udvalg. Danmark
havde formandsskabet i foråret 2012.

Afstemningsregler
Når der foretages afstemninger i
Rådet, er det ikke princippet, “ét land
én stemme”, man følger. Landene
vægtes forskelligt, således at de store
lande har mest indflydelse.
De store lande i EU har altså mere
magt end de små. I fig. 23.7 kan du se,
hvorledes stemmevægtene fordeler
sig på de forskellige lande.

Kvalificerede flertalsafgørelser
Den mest almindelige måde at afgøre
sager på i Ministerrådet er kvalificerede flertalsafgørelser1. Det betyder, at et forslag kun er vedtaget, hvis
det får støtte af mindst 74 % eller 255
stemmer. Samtidig skal et flertal af
EU-landene stemme for forslaget.

Stemmevægte i Rådet
Land

Stemmer

Tyskland, UK, Frankrig,
Italien

29

Spanien, Polen

27

Rumænien

14

Holland

13

Grækenland, Tjekkiet,
Belgien, Ungarn, Portugal

12

Sverige, Østrig, Bulgarien

10

Danmark, Slovakiet, Finland,
Irland, Litauen

7

Letland, Slovenien, Estland,
Cypern, Luxembourg

4

Malta

3

I alt

345

Note: Kvalificeret flertal (74 %) = 255 stemmer.
Fig. 23.7 Fordeling af stemmer i Rådet.

På nogle meget vigtige områder, fx
udenrigs-, sikkerheds-, asyl- og indvandrerpolitik, skal Ministerrådets
afgørelser dog være enstemmige.

Det enkelte medlem kan altså nedlægge veto (blokere en afgørelse), hvis
det er vitalt (meget vigtigt) for landet.

1 1. november 2014 ændres reglerne til et såkaldt dobbelt flertal. For det første skal et flertal
af lande stemme for forslaget. Hovedreglen er 55 % - det vil sige at i et EU med 27 lande skal
mindst 15 lande være for et forslag. For det andet skal dette flertal af lande repræsentere
mindst 65 % af EU’s samlede befolkning. Det vil sige ca. 325 mio. ud af EU’s ca. 500 mio.
borgere.
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3. Det stadig tættere samarbejde i EU
Den første traktat i EU var Romtraktaten. Denne traktat har været
grundlaget for alle efterfølgende traktater. Allerede i forbindelse med
vedtagelsen var det meningen, at EU skulle være mere end et handelssamarbejde (toldunion).
Grundideen var, at man i løbet af en periode skulle arbejde sig hen imod
Europas Forenede Stater. De lande, der oprettede EU, havde altså en
klar føderalistisk målsætning.

Føderalister og funktionalister
Hvis man ser på de generelle holdninger til medlemskabet, kan man inddele dem i flere kategorier. Der er selvfølgelig modstanderne, der slet ikke
mener, at EU er en god ting, men i stedet en organisation, der fjerner landenes suverænitet og selvbestemmelse. Men også tilhængerne kan man
opdele i 2 typer: Funktionalister og føderalister.
I fig. 23.8 beskrives forskellen mellem de 2 grupper.
Forskellen mellem funktionalister og føderalister
Funktionalister
Ønsker et samarbejde mellem selvstændige stater.
(Danmark og UK)

Føderalister
Ønsker en fælles stat. Fælles regering.
(Frankrig, Belgien, Tyskland, Luxembourg)

Fig. 23.8 Forskellen på funktionalisters og føderalisters holdning til integration.

Forskellen ligger i, hvor tæt man ønsker, at samarbejdet skal være. Om
man vil have en egentlig fælles stat med en fælles regering, eller man
ønsker et samarbejde mellem selvstændige stater. Danmark og Storbritannien har klart været på den funktionalistiske vogn med en skeptisk
holdning til et tættere samarbejde i EU. Der har været en tendens til, at
de oprindelige 6 medlemslande har været præget af føderalistiske holdninger. Efter udvidelsen af EU til 27 lande er de rene føderalistiske holdninger ikke så stærke længere.

Et overstatsligt samarbejde
Det er vigtigt at huske på, at EU er et overstatsligt samarbejde. Det vil
sige, at næsten alle beslutninger i EU kan træffes af et flertal af landene.
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EU-traktaterne siden 1957
Lissabontraktaten 2009
Flere områder overgår til flertalsafgørelser
Mere magt til Europa-Parkamentet
De store lande får mere magt ved afsteminger
Rådet får en præsident og en udenrigsminister
Nice-traktaten 2000
Forberedelse for 12 nye lande
Flere flertalsafgørelser
Udvidet forsvarssamarbejde
Demokratiovervågning
Udvidelse af kommissionen
Amsterdam-traktaten 1997
Schengen-aftalen (fælles grænsekontrol/asylpol.)
Forbrugerbeskyttelse
Mere magt til Parlamentet
Flere flertalsafgørelser
Mere arbejdsmarkedspolitik
Maatricht-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

Fig. 23.9 EU-traktaterne siden 1957.

Der er inddraget stadig flere områder i EU-samarbejdet, og stadig flere
beslutninger kan træffes ved flertalsafgørelser. Så det overstatslige ele-
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ment i EU er blevet stadig styrket ved vedtagelsen af hver eneste nye
traktat. Romtraktaten havde et lille element af overstatslige beslutninger.
Dette blev forøget med vedtagelsen af EF-pakken osv., og vedtagelsen af
Lissabontraktaten gav EU et endnu mere overstatsligt niveau end tilfældet var med Nice-traktaten fra 2000.
I fig. 23.10 vises i skematisk form, hvordan fordelingen af beslutninger er
mellem EU og de enkelte lande.
Fordelingen af indflydelse mellem EU og medlemslandene
Områder, hvor EU
og landene deles om
kompetencerne

Områder, hvor EU
har enekompetence
• Toldunionen
• Det indre marked
• Politiken vedrørende
den fælles mønt (gælder
for de lande som har
indført euro’en)
• Bevaring af havets biolo
giske ressourcer
• Miljøbeskyttelse
• Energi

•
•
•
•

Landbrug og fiskeri
Forbrugerbeskyttelse
Transport
Dele af socialpolitikken

Områder, hvor landenes
parlamenter har størst
kompetence
•
•
•
•

Sundhedsbeskyttelse
Kultur
Turisme
Uddannelse, ungdom
og sport
• Politi

Fig. 23.10 Fordeling af indflydelse mellem EU og medlemslandene.

Fig. 23.10 viser de områder, hvor det alene er EU, der har den lovgivningsmæssige kompetence. På disse områder skal medlemslandene
tilpasse sig de love1, der vedtages i EU. På andre områder har landene
mere direkte indflydelse på, hvordan den fælles politik gennemføres i
de enkelte lande. Og endelig er der en række områder: sundhed, kultur,
turisme, hvor det alene er de enkelte lande, der fastsætter deres egen
lovgivning på området.

1 I EU arbejder man med 3 typer af love. A) Forordninger, som har umiddelbar gyldighed
i alle medlemslande. B) Direktiver, hvor der opstilles nogle regler og retningslinjer, som
medlemslandene skal indarbejde i deres egen lovgivning. C) Afgørelser er rettet mod enkeltpersoner og virksomheder og minder i princippet om forordninger, som skal efterleves.
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4. Danskernes holdning til EU
Lige siden vores medlemskab af EU trådte i kraft i 1973, har en stor del
af danskerne haft et noget anstrengt forhold til Unionen.
Det skyldes måske, at de fleste politikere i de første mange år lagde op
til, at EU kun var et økonomisk fællesskab til fordel for Danmark. De
politiske tanker bag EU talte man helst ikke om i Danmark.
Dette ændrede sig tydeligt med Maastricht-traktaten i 1991, hvor EU
også blev en politisk union. Resultatet blev, at danskerne ved en folkeafstemning sagde nej til traktaten. Også senere i 2000 stemte danskerne
nej til at indføre euroen.
I fig. 23.11 kan du se resultatet af de folkeafstemninger, Danmark har
haft om EU-spørgsmål siden 1972.
EU-afstemninger
Årstal

Jastemmer

Nejstemmer

Stemme-%

Optagelse i EU

1972

63,4

36,6

90,4

EF-pakken

1986

56,2

43,8

75,4

Maastricht-traktaten

1992

49,3

50,7

83,1

Maastricht + Edinburgh undtagelser

1993

56,7

43,3

86,5

Amsterdam-traktaten

1998

55,1

44,9

76,2

Euro tilslutning

2000

46,9

53,1

87,5

Fig. 23.11 Resultatet af folkeafstemninger om EU i Danmark siden 1972.

4.1 Danmarks 4 EU-forbehold
I 1992 stemte danskerne nej til Maastricht-traktaten. Det stillede Danmark i en særdeles uheldig situation. Men de fleste politiske partier i
Danmark forslog over for EU, at Danmark fik nogle forbehold (særregler) i forhold til Maastricht-traktaten. Denne aftale blev indgået i
Edinburgh i Skotland.
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De 4 forbehold:
•
•
•
•

Den fælles valuta
Rets- og politisamarbejde
Forsvars- og militærpolitik
Unionsborgerskabet

Der er stadig debat om de 4
forbehold. Forskellige meningsmålinger tyder på, at
danskerne gerne vil af med
forbeholdene om rets- og politisamarbejdet og unionsborgerskabet. Men efter at danskerne i 2000 for anden gang
sagde nej til at deltage i eurosamarbejdet, er det, som om
regeringerne har været noget
tilbageholdende med at udskrive en folkeafstemning, der
kunne fjerne disse forbehold.

Retsforbehold er håndsrækning
til kriminelle
Justitsminister Morten Bødskov (S) udtaler,
at meget har ændret sig, siden Danmark i
1992 stemte nej til unionen og ved afstemningen i 1993 fik de 4 EU-forbehold.
Siden vi stemte, har udviklingen i kriminaliteten været karakteriseret af, at den er
blevet meget mere organiseret og har fået et
kraftigt internationalt tilsnit. Det gælder den
grovere del af rocker-bande kriminaliteten,
menneskehandel, bagmændene for prostitution, økonomisk kriminalitet og indbrudskriminaliteten. Derfor skal ressourcerne bruges på effektivt efterretningssamarbejde bl.a.
med vores nabolandes politi og anklagemyndigheder. Derfor skal vi af med retsforbeholdet, siger Morten Bødskov.
Kilde: Baseret på Jyllands-Posten, 24. januar 2012.

Selv om danskerne ved folkeafstemningerne har været kritiske over for EU, er vi blandt de lande, hvor
befolkningen nu er mest positiv over for EU-samarbejdet. Det kan man
se af en undersøgelse, hvor danskernes og de øvrige landes holdninger til
EU sammenlignes.
Danskerne og EU
Har vi haft fordele af EU-medlemsskabet?
Svar angivet i %
Ja

Nej

Ved ikke

Danmark

70

24

6

Storbritannien

27

60

13

EU 27

50

39

12

Fig. 23.12 Danskernes holdning til EU.
Kilde: Eurobarometer 74, februar 2011.
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De 4 friheder i Det Indre Marked i EU

Fri bevægelighed
for varer

Fri bevægelighed
for kapital

Fri bevægelighed
for personer

Fri etableringsret

Fig. 23.13 De 4 friheder i Det Indre Marked.

Fig. 23.13 viser, hvorledes varer, kapital, arbejdskraft kan bevæge sig frit
over landegrænserne i EU. Endvidere kan borgerne også frit etablere sig
med virksomhed i andre medlemslande.
De 4 friheder i Det Indre Marked:
• Varer og tjenester kan frit bevæge sig mellem EU-landene uden
nogen former for tekniske handelshindringer. Dvs. man kan frit købe
sine varer, hvor man vil i EU.
• Kapital. Alle skal frit kunne låne i alle lande, og der er ingen bindinger på handel med værdipapirer.
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• Personer kan frit tage job i alle EU-lande, og man kan frit studere i
udlandet.
• Etableringsfrihed betyder, at man frit kan etablere sin egen virksomhed i alle EU-lande (se eksemplet i afsnit 2.5 i dette kapitel).

Foto: Jørgen Sauer

Der er dog undtagelser. Fx kan danskere ikke
købe biler i udlandet og så importere dem til
Danmark uden afgifter, og udlændinge kan
heller ikke købe og eje sommerhuse i Danmark. På disse områder har Danmark stadig
særaftaler.
En dansk særregel forhindrer, at udlændinge kan eje
danske sommerhuse.

6. EU’s økonomi
Det høres ofte, at EU er en stor og dyr og bureaukratisk enhed. Om det er
en korrekt påstand, kan ses på flere måder.

Udgifter
Hvis vi ser på EU’s samlede budget,
udgør det i 2012 i alt 147 mia. euro
eller 1.095 mia. kr. Det svarer meget
præcist til de samlede offentlige udgifter i Danmark i 2012 på 1.065 mia. kr.
(budgettal). Set i den sammenhæng er
det ikke et voldsomt stort tal.
En af de største udgiftsposter på budgettet er de såkaldte regionaltilskud
eller strukturfonde, som er forskellige
former for tilskud til erhvervsudvikling, primært i lavere udviklede områder i EU. Det kommer især landene i
Øst- og Sydeuropa til gode. En anden
stor post er landbrugsstøtten, der
udgør 45 % af de samlede udgifter.

EU’s udgifter. Budget 2012
Ulandsbistand
5%
Administration
6%

Landbrug
mv.
45 %

Øvrige
1%

Regionaltilskud
mv.
43 %

Fig. 23.14 EU’s udgifter fordelt i %
i 2012 (budget).
Kilde: Folketingets EU-oplysning.

Det er også værd at lægge mærke til, at administration faktisk kun dækker 6 % af budgettet.
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Indtægter
Hvordan får EU så finansieret sine udgifter? Det kan du se i fig. 23.15.
Landenes betaling til EU er afhængig
af den økonomiske udviklingsgrad i
det enkelte land.
Derfor betaler landene en andel i forhold til størrelsen af deres BNP. Dette
udgør 73 % af de samlede indtægter.
Et andet væsentligt bidrag kommer
fra det såkaldte momsgrundlag. Dvs.
bidraget er afhængig af den samlede
forbrugsstørrelse i medlemslandene.
Endelig tilfalder alle toldindtægter i
EU den fælles kasse.

EU’s indtægter. Budget 2012
Øvrige
1%
Told
15 %
Momsbidrag
11 %

BNP-bidrag
73 %

Fig. 23.15 EU’s indtægter fordelt i % i
2012 (budget).
Kilde: Folketingets EU-oplysning.

7. Fremtiden i EU
Finanskrisen (se kapitel 17) har skabt nogle voldsomme økonomiske problemer i mange EU-lande. Dette har også betydet, at der stilles større
politiske krav.
Men det er stadig attraktivt for mange af de lande, der ikke er medlem af
EU, at søge medlemskab.
Fra 2013 bliver Kroatien medlem af EU. Desuden har Island, Montenegro, Makedonien, Albanien og Serbien søgt om optagelse i EU. Tyrkiet har
også udtalt ønske om et kommende fremtidigt medlemskab.
Forudsætningen for at blive optaget er, at landene opfylder de såkaldte
Københavnerkriterier.
Af de nye lande, der forhandler om optagelse er på nuværende tidspunkt,
er det kun Island, som opfylder alle kravene.
For at forstå hvor EU-samarbejdet bevæger sig hen i fremtiden, kan det
være nyttigt at opstille en linje, der angiver forskellige muligheder i det
fremtidige samarbejde.
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Københavnskriterierne opdeles i 3 betingelser:
1. Det politiske kriterium
Landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal.
2. Det økonomiske kriterium
Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne
klare konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU
3. Kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelværk
Landet må være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger
af et medlemskab, herunder acceptere målet om en politisk, økonomisk og monetær union.

Mulige rammer for EU-samarbejdet i fremtiden

Samarbejdsaftale
som Norge

Ud af EU

Samarbejde
om fri handel
og økonomisk
udvikling

EU giver
økonomisk vækst

Samarbejde,
der overlader
mange
beslutninger
til EU

EU samler
Europa,
økonomisk og
politisk

Europas forenede
stater, med fælles
bestemmende
politiske
institutioner på
alle områder

Europas
forenede stater.
En føderal stat

Fig. 23.16 Muligheder i det fremtidige samarbejde i EU.

Det ene yderpunkt i fig. 23.16 angiver en udmeldelse af EU. Her er det
formodentlig kun i Storbritannien, at der på nuværende tidspunkt er en
så massiv modstand, at en udmeldelse måske kan komme på tale. Selv
blandt danske modstandsgrupper er det få, som fastholder en udmeldelse
som eneste mulighed.
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8. Finanspagten og finanskrisen
Finanskrisen og den efterfølgende krise i mange af EU-landene har sat
fokus på, hvor hurtigt problemerne kan sprede sig, når der arbejdes tæt
sammen, og man har en fælles valuta (euro).
Med den fælles valuta har landene afskrevet sig muligheden for at føre
en selvstændig økonomisk politik, hvor de selv kan løse problemerne. Krisen fik i løbet af 2011 et så stort omfang, at EU måtte træde til med en
lang række hjælpepakker over for Irland, Portugal og især Grækenland.
Offentlige finanser og gæld
Underskud på offentlige
finanser i % af BNP

Offentlig gæld
i % af BNP

Irland

-10,6

105

Spanien

 -4,0

110

Grækenland

 -9,4

165

Fig. 23.17 Offentlige finanser i Irland, Spanien og Grækenland i 2011.
Kilde: Eurostat, februar 2012.

Fig. 23.17 viser, hvor slemt det står til med de offentlige finanser i 3 af
de værst ramte lande. Man skal huske på, at ifølge EU’s stabilitetspagt
må underskuddet højest være 3 % af BNP, og gælden må højest udgøre
60 % af BNP. Så det er meget alvorlige problemer, bl.a. disse 3 lande står
overfor.
For Grækenlands vedkommende har EU og IMF1 måtte stille garantier
og hjælpepakker for flere hunderede mia. euro. Til gengæld er der blevet
stillet krav til Grækenland om at fortage meget voldsomme besparelser
på de offentlige finanser.
Eksempel:
Grækenlands stramme finanspolitik
I forbindelse med krisen har de græske politikere gennemført reformer,
som er voldsomme efter græsk målestok:
• Pensionsalderen er hævet til 65, og fuld pension vil kræve 40 års arbejde.
1 Den Internationale Monetære Fond, der er hjemmehørende i USA.
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