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Fordelene ved EU-medlemskab 
måles ikke på et lands nettooverskud 
eller -underskud 
Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary 
balances, OBB'er), og de viser ikke alle de økonomiske og ikkemonetære fordele, som opnås ved et EU-medlemskab. 
På mange politikområder med grænseoverskridende elementer og krav om en kritisk masse kan fælles tiltag på EU-
plan føre til bedre resultater end fragmenterede nationale initiativer.  

Adskillige undersøgelser viser, at det indre marked har skabt øget beskæftigelse og vækst. Virkningen af 
uddybningen af det indre marked siden 1990 er blevet kvantificeret til 3,6 mio. nye arbejdspladser. Dertil kommer, 
at EU's BNP ville være 8,7 % lavere, hvis der ikke havde været nogen integration på det indre marked. Den 
gennemsnitlige EU-borger tjener 840 EUR mere om året takket være det indre marked. Alle EU-borgere drager 
fordel af indkomststigninger takket være det indre marked, dog er disse virkninger større for vesteuropæere i absolutte 
tal. I forhold til BNP er gevinster og tab mere ensartede. 

Ud over direkte stigninger i BNP, indkomst og beskæftigelse skaber EU en række mindre kvantificerbare, men 
utvivlsomt mere betydningsfulde fordele. Det indre marked – og EU som sådan – drejer sig ikke kun om 
erhvervslivet. Det fastsætter også regelsæt, der beskytter arbejdstagerne, forbrugerne og miljøet. For eksempel 
er forekomsten af luftforurenende stoffer faldet drastisk siden 1990, til dels takket være EU-lovgivning, der begrænser 
emission af sådanne stoffer. 

Medlemsstaterne har adgang til systemer til udveksling af oplysninger, der understøtter håndteringen af 
grænseoverskridende problemer, f.eks. fødevarevarslinger, sundhedsfarer og retsforfølgning i straffesager. 
Takket være EU's markedsstyrke kan medlemsstaterne forhandle handelsaftaler, der fører til jobskabelse og vækst, 
og fremme EU's værdier om menneskerettigheder og miljøbeskyttelse. EU-rammen har historisk set været med til 
at fremme politisk stabilitet, internationale forbindelser og demokratiske og liberale værdier. 

Det indre marked og økonomisk integration 

Kilder (henholdsvis): Højbjerre Brauer Schultz (2018), "25 years of the European Single Market: Study funded by the Danish Business Authority  
(Erhvervsstyrelsen)", København; Eurostat, "Intra and Extra-EU trade by Member State and by product group, ext_lt_intratrd" (tilgået den 13. januar 
2020); American Chamber of Commerce to the EU (2017), "The EU Single Market: Impact on Member States", Bruxelles. 

Oversættelse af centrale ord og begreber: 56 million jobs depend on intra EU trade = 56 millioner jobs er afhængige af handel i EU, Intra EU trade in 
goods: 1,910 bn 2002 = varehandel i EU: 1.910 billioner i 2002, 3.6 million new jobs created thanks to Single Market deepening between 1990 and 
2015 = 3,6 millioner nye jobs blev skabt som resultat af udvidelse af det indre marked mellem 1990 og 2015. 
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Forbrugerbeskyttelse 

EU-lovgivningen har indført rettigheder for 
forbrugerne, standarder for produkter og 
information samt processer til håndtering af 
risici. I betragtning af økonomiens 
grænseoverskridende karakter er det yderst 
vigtigt, at disse rettigheder og regler er 
fælles for hele EU for at undgå gråzoner som 
følge af forskellig national lovgivning. Følgende 
eksempler viser fordele, der tilskrives EU's 
forbrugerbeskyttelse:  

1 Passagerer i forskellige former for 
transport har rettigheder, når det 
drejer sig om oplysninger i realtid og 
erstatning ved aflysninger og/eller 
forsinkelser.  

2 Forbrugerne kan altid returnere et 
onlinekøb inden for 14 dage og få 
pengene tilbage.  

3 Borgerne må ikke afkræves 
roamingtakster for opkald, SMS'er og 
data, når de befinder sig i andre 
medlemsstater. 

Fred 

Værdien af fred i Europa kan ikke gøres op i 
penge og tal, men er helt klart stadigvæk af 
fuldstændig afgørende betydning. Af disse og andre årsager blev EU tildelt Nobels fredspris i 2012. 

"Unionen og dens forgængere har i over seks årtier 
bidraget til fremme af fred og forsoning, demokrati 
og menneskerettigheder i Europa. […] I dag er krig 
mellem Tyskland og Frankrig utænkelig. [...] 
Opdelingen mellem Øst og Vest er stort set bragt til 
ophør. Demokratiet er blevet styrket. Mange etnisk-
baserede nationale konflikter er blevet løst. […] Den 
stabiliserende rolle, som EU har spillet, har bidraget 
til at omdanne det meste af Europa fra et kontinent 
med krig til et kontinent med fred." – Den norske 
Nobelkomité1 

1 Den norske Nobelkomité, "The Nobel Peace Prize for 2012", 12. 
oktober 2012.  

Kilde: Uddrag fra "Briefing: Fordelene ved EU-medlemskab 
måles ikke på et lands nettooverskud eller -underskud", februar 
2020. 

Rubrik 2. Langfredagsaftalen (1998) 

EU har faciliteret samarbejde og udvikling på tværs 
af de to sider af den nordirske grænse. EU-
medlemskabet skabte betingelserne for oprettelsen 
og gennemførelsen af den åbne grænse i Irland. For 
det første betød det indre marked en effektiv 
afslutning af grænsekontrol. For det andet mødtes 
UK's og Irlands ledere som ligestillede inden for EU's 
mellemstatslige rammer, hvilket fremmede tillid. 
For det tredje har EU investeret kraftigt i 
grænseoverskridende infrastruktur og samarbejde. 

Kilde: Phinnemore, David og Katy Hayward (2017), "UK
Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement", PE 
596.826, Bruxelles, Europa-Parlamentet. 

Rubrik 1. Fødevare- og produktsikkerhed 

EU-dækkende systemer for 
informationsudveksling, produktsporing og 
udsendelse af produktadvarsler er af afgørende 
betydning for at sikre, at farlige fødevarer og 
produkter trækkes tilbage fra markedet. 

• I det hurtige varslingssystem for fødevarer og
foder (RASFF) udveksles hastigt oplysninger
om fødevaresikkerhedsrisici og farer mellem
alle lande.

• Handelskontrol- og ekspertsystemet er et EU-
program, der sporer alle flytninger af planter,
frø, fødevarer og dyr (herunder importerede) i 
hele det indre marked og dermed gør det
nemmere at udsende sikkerhedsadvarsler.

• Det hurtige varslingssystem for
nonfoodprodukter modtager oplysninger fra
brugere om sundhedsfarer ved produkter,
hvorefter det videregiver oplysningerne. 

Kilder: Den Europæiske Union (2019), "RASFF Annual Report 2018"; 
Europa-Kommissionen (2016), "Safety Gate: just a click to keep 
away from dangerous products". 
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