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Fördelarna med EU-medlemskapet:  
allt kan inte mätas i nettosaldon 
I de enskilda ländernas driftsbudgetar tas inte hänsyn till alla de ekonomiska och icke-ekonomiska 
fördelar som medlemsstaterna får genom sitt EU-medlemskap. På många politikområden med 
gränsöverskridande karaktär och behov av en kritisk massa kan gemensamma åtgärder på EU-nivå ge 
bättre resultat än fragmenterade nationella initiativ.  

Flera studier visar att den inre marknaden har lett till ökad sysselsättning och tillväxt. Den inre 
marknadens fördjupning sedan 1990 har skapat 3,6 miljoner nya jobb. Dessutom skulle EU:s BNP ha varit 
8,7 % lägre utan integrationen på den inre marknaden. Den genomsnittliga EU-medborgaren tjänar 
840 euro mer per år tack vare den inre marknaden. Alla EU-medborgare har fått en högre inkomst tack vare 
den inre marknaden, men denna effekt är emellertid större i absoluta tal för invånarna i Västeuropa. 
I förhållande till BNP är vinsterna och förlusterna däremot mer likartade. 

Utöver direkta vinster i form av högre BNP, inkomstökningar och större sysselsättning medför EU ett antal 
mindre kvantifierbara men kanske ännu viktigare fördelar. Den inre marknaden – och EU som helhet – 
handlar inte bara om handel. Den har också inneburit att bestämmelser som skyddar arbetstagare,  
konsumenter och miljön har införts. Till exempel har mängden luftföroreningar minskat drastiskt sedan 
1990, delvis tack vare EU-lagstiftning som begränsar utsläppen. 

Medlemsstaterna har tillgång till system för informationsutbyte som hjälper till att hantera 
gränsöverskridande frågor såsom livsmedelsvarningar, hälsofaror och straffrättsliga ingripanden. Tack 
vare EU:s marknadsstyrka kan medlemsstaterna förhandla fram handelsavtal som skapar sysselsättning 
och tillväxt, samtidigt som de främjar EU:s värderingar i fråga om mänskliga rättigheter och miljöskydd. 
EU har historiskt sett hjälpt till att stärka den politiska stabiliteten, de internationella förbindelserna 
samt de demokratiska och liberala värderingarna. 

Den inre marknaden och ekonomisk integration  

  

Källor: Højbjerre Brauer Schultz (2018), 25 years of the European Single Market:Study funded by the Danish Business Authority, Köpenhamn; Eurostat,  
data om handel inom och med länder utanför EU efter medlemsstat och produktgrupp (hämtat den 13 januari 2020); American Chamber of  
Commerce to the EU (2017), The EU Single Market:Impact on Member States, Bryssel. 

 

https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ext_lt_intratrd&lang=en
http://www.amchameu.eu/sites/default/files/amcham_eu_singlemarketstudy_factsheet.pdf
http://www.amchameu.eu/sites/default/files/amcham_eu_singlemarketstudy_factsheet.pdf
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Konsumentskydd 

I EU-lagstiftningen fastställs rättigheter för 
konsumenter, standarder för produkter och 
information samt förfaranden för att hantera 
risker. Med tanke på ekonomins 
gränsöverskridande karaktär är det av 
yttersta vikt att dessa rättigheter och regler 
ser likadana ut i hela EU, för att undvika 
gråzoner till följd av olika nationell lagstiftning. 
EU:s konsumentskydd ger bland annat följande 
fördelar:  

1 Passagerare som utnyttjar olika 
transportsätt har rättigheter när det 
gäller realtidsinformation och 
ersättning för inställda avgångar 
och/eller förseningar.  

2 Alla konsumenter har rätt att skicka 
tillbaka varor köpta på nätet inom 
14 dagar och få pengarna tillbaka.  

3 Roamingavgifter för telefonsamtal, 
sms och data får inte tas ut av EU-
medborgare som befinner sig i en 
annan medlemsstat än hemlandet. 

Fred 

Det går inte att beräkna det ekonomiska 
värdet av freden i Europa, men den är 
naturligtvis en helt grundläggande del av 
EU-invånarnas liv. Av dessa och andra skäl tilldelades EU Nobels fredspris 2012. 

”Unionen och dess föregångare har under mer än 
sex årtionden bidragit till att främja fred och 
försoning, demokrati och mänskliga rättigheter 
i Europa. […] I dag är krig mellan Tyskland och 
Frankrike otänkbart. [...] Uppdelningen i öst och väst 
är till stor del ett minne blott, demokratin har stärkts,  
många etniskt motiverade nationella konflikter har 
lösts. […] Den stabiliserande roll som EU spelar har 
bidragit till att omvandla det mesta av Europa från 
en kontinent av krig till en kontinent av fred.” – 
Norska Nobelkommittén1 

1  Norska Nobelkommittén, pressmeddelande om Nobels fredspris 
2012, den 12 oktober 2012.  

Källa: utdrag ut briefingdokumentet Fördelarna 
med EU-medlemskapet mäts inte i operativa 
nettosaldon, februari 2020 

                                                             

Textruta: Långfredagsavtalet (1998) 

EU har underlättat samarbete och utveckling på 
båda sidor av den nordirländska gränsen. 
EU-medlemskapet skapade förutsättningar för att 
öppna gränsen i Irland. För det första avskaffades 
gränskontrollerna på grund av den inre marknaden. 
För det andra arbetade brittiska och irländska ledare 
tillsammans som jämlikar inom EU:s mellanstatliga 
ram, vilket gav utrymme för ökat förtroende. För det 
tredje investerade EU stora belopp 
i gränsöverskridande infrastruktur och samarbete. 

Källa: Phinnemore, David och Katy Hayward (2017), UK 
Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement, PE 596.826, 
Bryssel: Europaparlamentet. 

Textruta 1. Livsmedels- och produktsäkerhet 

EU-omfattande system för informationsutbyte, 
produktspårning och utfärdande av varningar är 
mycket viktiga för att säkerställa att farliga livsmedel 
och produkter återkallas från marknaden. 

• Via systemet för snabb varning för livsmedel 
och foder (RASFF) kan information om risker 
och faror kopplade till livsmedel snabbt 
spridas till alla länder.  

• Systemet för handelskontroll och sakkunniga, 
Traces (Trade Control and Expert System), är 
ett EU-program som spårar all förflyttning av 
växter, utsäde, livsmedel och djur (inklusive 
importerade sådana) över hela den inre 
marknaden, vilket underlättar 
säkerhetsvarningar. 

• Rapex, EU:s system för snabbt 
informationsutbyte om 
icke-livsmedelsprodukter, tar emot varningar 
om hälsofarliga produkter från användarna 
själva och sprider denna information vidare.  

 
 
 
 
Källor: Europeiska unionen (2019), RASFF Annual Report 2018;  
Europeiska kommissionen (2016), Safety Gate:just a click to keep 
away from dangerous products. 

mailto:Poldep-Budg@ep.europa.eu
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https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/press-release/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/press-release/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX_2018_Report_en.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX_2018_Report_en.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX_2018_Report_en.pdf
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