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Fördelarna med EU-medlemskapet ignoreras under förhandlingarna om EU:s budget 

I denna briefing presenteras en redogörelse för de monetära och icke-monetära fördelar som 
medlemsstaterna åtnjuter tack vare sitt EU-medlemskap. EU:s politik ger stora nationella politiska och 
ekonomiska vinster, även om dessa kanske inte återspeglas i EU:s budgetanslag. I synnerhet beaktas 
vanligtvis inte dessa fördelar vid beräkningen av nationella operativa budgetsaldon och utelämnas därmed 
från diskussionerna om EU:s budget. Det avgörande med dessa fördelar är att de uppstår till följd av 
EU-medlemskapet och inte kan utvecklas någon annanstans (dvs. på nationell nivå). Deras unika egenskaper 

VIKTIGA SLUTSATSER  

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 av 
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 arbetstillfällen. Dessutom skulle EU:s 
BNP ha varit 8,7 % lägre utan den inre marknadens integration. 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 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, internationella förbindelser samt 
demokratiska och liberala värderingar. 
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– som inbegriper en gränsöverskridande karaktär, behovet av en kritisk massa och nätverkssamarbeten – 
innebär att de relaterade fördelarna endast kan dras av åtgärder på EU-nivå.1 

Denna briefing är en av fyra som syftar till att avslöja begränsningarna i indikatorn för operativa 
budgetsaldon, som leder till otillräckliga politiska förhandlingar om EU:s budget. Dessa åtföljande briefingar 
klargör bland annat att operativa budgetsaldon är en vilseledande måttstock även för en medlemsstats 
skatteförmåner. I denna briefing fokuserar vi på de icke-budgetmässiga fördelarna med EU-medlemskapet, 
som ignoreras helt vid en snäv tillämpning av operativa budgetsaldon. 

Ekonomiska fördelar med EU-medlemskapet 

Medlemsstaternas ekonomier gynnas av EU-medlemskapet. Detta beror främst på den inre marknaden och 
ekonomisk integration som leder till större konkurrens, effektivitet och handelsvolymer inom EU. EU gör det 
dessutom möjligt för länder att ha en bättre relativ ställning när det gäller internationell handel. 
Medlemsstaterna har för närvarande tillgång till globala marknader tack vare de handelsavtal som 
förhandlats fram på EU-nivå. Dessa faktorer har positiva effekter på sysselsättningen, tillväxten och 
kunskapsspridningen. Vid beräkningar av operativa budgetsaldon bortser man dock helt från dessa effekter. 

Den inre marknaden och ekonomisk integration  

Den inre marknaden är ett gränsfritt område där varor, kapital, människor och tjänster rör sig fritt. Den 
möjliggör också fri rörlighet och utbyte av uppgifter, kunskap och information. Den inre marknaden syftar 
till att öka konkurrensen och handeln, förbättra effektiviteten och lagstiftningen, höja kvaliteten, sänka 
priserna och minska de tekniska hindren samt harmonisera de nationella reglerna. Även om detta medför 
tydliga ekonomiska fördelar främjar reglerna för den inre marknaden även konsument- och 
miljöskyddet, sysselsättningen samt hälso- och arbetsmiljöstandarderna, vilket kommer att diskuteras 
senare i denna briefing. 

Det är viktigt att förstå att den inre marknaden inte liknar något annat frihandelsavtal. Det sistnämnda 
inriktas ofta på ett urval av sektorer och individer, medan det förstnämnda i grund och botten är icke-
diskriminerande och gäller för alla medborgare och sektorer. Till skillnad från frihandelsavtal kan reglerna 
för den inre marknaden (t.ex. politiken för konkurrens och statligt stöd, ömsesidigt erkännande) verkställas 
av överstatliga organ, i synnerhet EU-domstolen, eftersom EU-lagstiftningen gäller före den nationella 
lagstiftningen.  

 

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 (hämtad den 13 januari 2020); American Chamber of 
Commerce to the EU (2017), The EU Single Market: Impact on Member States, Bryssel. 

Genom att minska handelshindren, främja konkurrensen och sänka priserna bidrar den inre marknaden 
till ökade handelsflöden, högre BNP och ökad sysselsättning. År 1988 uppskattade man i Cecchini-
rapporten – ett mycket inflytelserikt bidrag inför fullbordandet av den inre marknaden 1993 – de 

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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ekonomiska vinsterna från den inre marknaden till 200 miljarder ecu (den europeiska valutaenheten).2 Även 
om det är svårt att exakt uppskatta den tillväxteffekt som är direkt kopplad till den inre marknaden är det 
tydligt att EU:s ekonomiska integration delvis står bakom den enorma ökningen av handeln inom EU och 
den tillhörande tillväxten och sysselsättningen. De senaste empiriska studierna tyder till exempel på att 
handeln med varor och tjänster har ökat med 109 % respektive 58 % tack vare den inre marknaden. 3 
EU:s BNP skulle ha varit 8,7 % lägre utan integrationen på den inre marknaden (se figur 1). 

Alla länder gynnas av integrationen på den inre marknaden. Diagram 1 i figur 1 visar hur mycket 
medborgarna får i välfärd varje år (i 2016 års värden).4 Det är tydligt att västeuropéer gynnas mer i absoluta 
termer när det gäller välfärd än de från syd- och östeuropeiska länder. I motsats till detta visar diagram 2 den 
relativa inverkan och hur mycket mindre medlemsstaternas BNP skulle vara om tariffära och icke-tariffära 
hinder, som undanröjdes genom den inre marknaden, återinfördes.5 Den geografiska bilden är mer 
nyanserad eftersom de länder som redovisar de största förlusterna är Luxemburg, Slovakien, Tjeckien, 
Belgien, Ungern och Nederländerna. 

Figur 1. Den inre marknadens ekonomiska fördelar  

Källor: Mion, Giordano and Ponattu, Dominic (2019), Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and 
regions, Bertelsmann Stiftung; in ‘t Veld, Jan (2019), Quantifying the Economic Effects of the Single Market in a Structural Macromodel, 
Bryssel: Europeiska kommissionen.  

Den inre marknadens relevans för den internationella handeln med länder utanför EU 

Den inre marknadens närvaro är av avgörande betydelse vid förhandlingar om handelsavtal med 
tredjeländer. Förmodligen skulle medlemsstaterna själva inte ha samma framgång som EU:s 
handelspolitik när det gäller att underteckna handelsavtal. För det första är tredjeländer intresserade 
av att få tillgång till en av världens största exportmarknader. För det andra har EU den kritiska massan att ha 
en maktställning i handelsförhandlingar, vilket enskilda medlemsstater skulle sakna. Denna makt gör det 
möjligt för EU att fastställa höga standarder med handelspartner på strategiska, icke-ekonomiska områden, 
såsom skyddet av mänskliga rättigheter och miljön (som kommer att diskuteras vidare). EU har för 
närvarande 42 handelsavtal med 73 tredjeländer. 6 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Study_SingleMarket.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Study_SingleMarket.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp094_en.pdf
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Handelsavtal är centrala för EU:s ekonomi. Länder med vilka EU har 
förmånsavtal står för den största andelen av EU:s export och 
import av varor (33 % respektive 29 % år 2018).7 Handelsavtal 
förväntas ha en positiv och långsiktig inverkan på sysselsättningen och 
tillväxten i EU. Möjligheten att lättare exportera till större marknader 
ökar efterfrågan på varor och tjänster från EU:s exporterande företag, 
liksom andra som tillhör deras leveranskedjor inom den inre 
marknaden, vilket leder till fler sysselsättningsmöjligheter i EU. Det 
uppskattas att 36 miljoner arbetstillfällen var beroende av export 
till länder utanför EU år 2017. 8  

Tack vare den inre marknaden kan EU locka stora mängder utländska 
direktinvesteringar. Utländska företag som är verksamma i EU ger 
positiva spridningseffekter, däribland skapande av sysselsättning, 
tekniköverföring, ny kompetens och sakkunskap. EU-företag har 
genom handelsavtal även tillgång till ytterligare marknader för att 
investera och inleda verksamhet utomlands.  

Icke-monetära fördelar med EU-medlemskapet 

Beräkningar av operativa budgetsaldon tar inte hänsyn till fördelar 
som inte kan beräknas kvantitativt och endast kan uppskattas 
kvalitativt. De är dock av yttersta vikt för medborgare och länder: De 
sträcker sig från fördelar som kan noteras i det dagliga livet (t.ex. fri 
rörlighet för medborgare vid valet av bosättningsland, 
livsmedelssäkerhet) till allmänna principer (t.ex. demokrati, fred, 
säkerhet). Dessa politikområden har stora politiska och ekonomiska 
vinster, men får endast en relativt liten andel av EU:s utgifter. Därför 
kan indikatorer som baseras på budgetbetalningar, såsom operativa 
budgetsaldon, i sig inte redovisa dessa fördelar med EU-
medlemskapet. 

Individuellt skydd 

1. Skydd av arbetstagare 

Eftersom medborgare kan arbeta i olika medlemsstater under hela sitt liv måste deras rättigheter i fråga om 
social trygghet skyddas av ett gemensamt system. EU kan inte påverka de nationella 
socialförsäkringssystemens funktionsduglighet, men säkerställer att andra EU-medborgare och 
möjligheten att exportera förmåner inte diskrimineras.  

Genom EU-lagstiftningen har miniminormer för arbete införts. EU fastställde till exempel gemensamma 
normer för skydd av arbetstagare genom arbetstidsdirektivet 2003/88/EG, däribland en veckoarbetstid 
på maximalt 48 timmar, fyra veckors betald semester per år, rätt till raster under arbetstid samt regler för 
nattarbete. På samma sätt fastställs i EU:s ramdirektiv 89/391/EEG om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 
arbetet allmänna principer som rör minimikrav för hälsa och säkerhet. Detta har varit utgångspunkten för 
andra direktiv som fastställer minimiskyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare (t.ex. skydd mot 
exponering för carcinogener i arbetet).  

 

Källor: Källor: Arto, Inaki, Rueda-Cantuche, 
José M., Cazcarro, Ignacio, Amores, Antonio F.,  
Dietzenbacher, Erik, Román, Victoria M. och  
Kutlina-Dimitrova, Zornitsa (2018), EU exports  
to the world: effects on employment,  
JRC113071, Bryssel: Europeiska 
kommissionen. Cernat, Lucian (2019, ed.), 
TRADE FOR YOU TOO: Why is trade more  
important than you think?, första utgåvan, 
Europeiska kommissionen. Europeiska 
kommissionen, Trade > Policy > Accessing  
markets > Investment (hämtad den 13 januari 
2020). 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-exports-world-effects-employment
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-exports-world-effects-employment
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-exports-world-effects-employment
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pd
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pd
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pd
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
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2. Jämställdhet  

Jämställdhet och kampen mot könsdiskriminering har blivit värden som förankras i fördragen. 9 Även 
om ytterligare framsteg måste göras har EU:s lagstiftning under de senaste årtiondena tagit betydande steg 
i rätt riktning. Exempel:  

• I rådets direktiv 79/7/EEG föreskrivs likabehandling av kvinnor och män inom området social 
trygghet, bland annat vid invaliditet, sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. 

• I rådets direktiv 92/85/EEG föreskrivs åtgärder för att förbättra hälsan och säkerheten för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. 

• I rådets direktiv 2004/113/EG föreskrivs likabehandling av kvinnor och män när det gäller 
tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (t.ex. bör kostnader i samband med 
graviditet inte beaktas vid beräkningen av försäkringspremier). 

• I direktiv 2006/54/EG säkerställs likabehandling när det gäller tillgång till anställnings-, 
marknadsförings- och arbetsvillkor, och principen om lika lön för lika arbete fastställs. 

• I rådets direktiv 2010/18/EU fastställs en minimiperiod för föräldraledighet på fyra månader. 

3. 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:  

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

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

• Roamingavgifter för samtal, sms och data 
får inte debiteras EU-medborgare som 
befinner sig i en annan medlemsstat än 
hemlandet. 

Fastställande av standarder 

I standarder fastställs tekniska krav för produkter 
och tjänster. I Europa kan tre 
standardiseringsorganisationer ratificera en 
europeisk standard genom att sammanföra 
relevanta intressenter. Ordet ”standard” används 
dessutom för att hänvisa till regler och lagar som 
skapar grundläggande tekniska krav för företag 
som är verksamma på den inre marknaden. Att ersätta flera (och potentiellt motstridiga) nationella 
standarder med en gemensam standard ger tydligt positiva effekter. Genom att anta den 

Ruta 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. 

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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gemensamma standarden kan EU-företag lättare få tillträde till en större marknad. Det har uppskattats att 
standarderna har bidragit till BNP-tillväxten (t.ex. 0,8 % av den franska BNP-tillväxten mellan 1950 och 2007, 
0,9 % av den tyska BNP-tillväxten mellan 1960 och 1996).10  

EU:s standarder har också en internationell dimension. Om standarden tillämpas i stor utsträckning inom 
EU, särskilt inom sektorer som är öppna för internationell handel och internationella aktörer, har den 
potential att antas av tredje parter och bli en global standard. I detta fall får EU-företag en betydande 
konkurrensfördel på grund av sin tidiga efterlevnad av och kännedom om standarden. 

Fri rörlighet 

Fri rörlighet erbjuder utöver de ekonomiska fördelarna den grundläggande friheten att välja 
bosättningsland, vilket i sig är ett värde. Vid sidan av besparingar till följd av viseringsfria resor ger fri 
rörlighet för arbetstagare och studenter fördelar när det gäller att öka humankapitalet, utbyta och sprida 
kunskap och information samt skapa gränsöverskridande nätverk. För att illustrera storleken på 
studenternas rörlighet och ge en icke-monetär indikator för relaterade förmåner visar tabell 1 antalet 
deltagare i Erasmus+ per urval av medlemsstater.11 Med hänsyn till befolkningens storlek visar det sig att 
vissa länder har en större andel utbytesstudenter och därmed får fördelar.  

Tabell 1. Erasmus+, flöden av högskolestudenter 
(ansökningsomgång 2016)  

 Utresande Inresande 
Erasmusdeltagare som % av 
den nationella befolkningen 

Frankrik
e 

43 905 28 722 0,108 % 

Tyskland 40 959 34 497 0,091 % 

Italien 35 666 26 294 0,103 % 

Polen 15 453 16 908 0,085 % 

Rumänie
n 

7 202 3 541 0,055 % 

Grekland 5 259 4 688 0,093 % 

Källor: Författarnas beräkningar baserade på rapporten från Europeiska 
kommissionen (2019), Erasmus+ annual report 2017: Statistical annex, Bryssel, s. 32; 
Eurostat, data om befolkningsmängd den 1 januari, kod: tps00001 (hämtad den 13 januari 2020).  

Ruta 2. Dataskydd på väg att bli en global standard  

Den allmänna dataskyddsförordningen stärker och skyddar användarnas rättigheter ifråga om 
personuppgifter och förbättrar verkställbarheten genom att möjliggöra bestraffning av aktörer som inte 
uppfyller kraven. Den allmänna dataskyddsförordningen är ett exempel på hur EU:s regler i praktiken blir 
en standard. Den allmänna dataskyddsförordningen har en stark internationell dimension, eftersom den 
gäller för alla fall som omfattar en EU-medborgare. Trots de stora efterlevnadskostnaderna och den 
pågående debatten om hur förordningen skulle kunna göras mer kostnadseffektiv har den potential att bli 
en mall för global harmonisering av dataskyddet. Detta skulle ge den relevanta arbetsstyrkan i EU och de 
företag som redan uppfyller kraven en klar konkurrensfördel. Brasilien, Kalifornien och Australien 
undersöker redan hur de kan anpassa sina egna dataskyddslagar till den allmänna 
dataskyddsförordningen.  

Ruta 3. Ömsesidigt erkännande 
av akademiska kvalifikationer 

EU har i hög grad underlättat 
rörligheten för arbetstagare och 
studenter genom att säkerställa att 
akademiska kvalifikationer från olika 
medlemsstater ömsesidigt erkänns 
av universitet och arbetsgivare. Detta 
är möjligt tack vare 
Bolognaprocessen, som har 
harmoniserat den högre 
utbildningens struktur och inrättat 
det europeiska systemet för 
överföring och ackumulering av 
studiemeriter.  

Den tredje kolumnen visar summan av 
utresande och inresande 

    
    

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519aa03d-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519aa03d-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_sv
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_sv
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_sv
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_sv
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Det finns dock två sidor av den fria rörligheten. Å ena sidan ger den länder tillgång till den arbetskraft som 
de behöver, och arbetstagare kan välja var de ska bosätta sig. Å andra sidan kan detta leda till 
”kompetensflykt”, där kompetenta och ofta unga arbetstagare lämnar mindre dynamiska områden med 
färre arbetsmöjligheter och lägre löner. Samtidigt kan mer dynamiska områden – som ofta ligger i de länder 
som är nettobetalare – locka till sig ytterligare arbetskraft. 

Säkerhet 

Gränsöverskridande hot (t.ex. terrorism, organiserad brottslighet, 
handel med människor, vapen och narkotika, penningtvätt) 
skapade ett behov av samarbete inom EU och sporrade EU att 
utveckla gemensamma insatser och regler. Enligt artikel 83 i EUF-
fördraget får Europaparlamentet och rådet ”fastställa minimiregler 
om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom områden med 
särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag”12, 
inbegripet de som nämns ovan. Denna rättsliga grund har till 
exempel använts i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. 

Ett exempel på ett europeiskt mervärde inom den inre säkerheten 
är den europeiska arresteringsordern, som gör det möjligt för en medlemsstat att utfärda en 
arresteringsorder som gäller i hela EU. Följaktligen kan medlemsstaterna inte vägra att överlämna sina 
medborgare till en annan medlemsstat. Detta verktyg är nödvändigt för ett gränsfritt område där 
brottslingar lätt kan flytta till ett annat land. På liknande sätt ger EU:s byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) medlemsstaterna operativt stöd, analys och expertis och säkerställer ett 
korrekt utbyte av information och uppgifter. Dessa tjänster är avgörande för att bekämpa 
gränsöverskridande brott. 

Internationell mjuk makt 

EU:s stora marknadsinflytande gör det möjligt för EU att utöva betydande internationell mjuk makt. 
I frihandelsavtalen med Sydkorea, Kanada och Japan tog EU till exempel med kapitel om handel och hållbar 
utveckling. I dessa kapitel föreskrivs bindande skyldigheter avseende arbetstagares rättigheter och 
miljöskydd enligt internationella avtal (t.ex. Internationella arbetsorganisationens konventioner). Dessutom 
har ekonomiska tvångsåtgärder (t.ex. sanktioner mot ett tredjeland) större tyngd och effektivitet när de 
antas av EU snarare än av ett fåtal medlemsstater. 

EU och dess institutioners deltagande i internationella frågor har lett till avtal som skulle ha varit svårare att 
uppnå om medlemsstaterna hade agerat ensamma. Så är fallet med den gemensamma övergripande 
handlingsplanen eller kärnteknikavtalet med Iran, där EU-organens sammankallande makt och direkta 
deltagande har understött de tre medlemsstater som är direkt inblandade. Oavsett den senaste tidens 
svårigheter med genomförandet beror det faktum att den gemensamma övergripande handlingsplanen 
över huvud taget kunde uppnås på EU:s arbete och uthållighet, i nära dialog med andra partner. På samma 
sätt är Parisavtalet ett exempel på hur medlemsstaterna drar nytta av EU-institutionernas deltagande 
och klimatdiplomatin för att uppnå gemensamma mål på global nivå. 

”Blockets makt” hjälper EU-länderna att nå sina respektive mål. Detta har framgått under 
brexitförhandlingarna, där Irlands stora förhandlingsmakt gentemot Förenade kungariket beror på EU:s 
stöd. 

Källa: Europeisk e-juridikportal, Europeisk 
arresteringsorder (hämtad den 13 januari 2020). 

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-sv.do
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-sv.do
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Miljöskydd 

Miljöskyddet är ett politikområde där fördelarna med EU:s gemensamma åtgärder är uppenbara, med tanke 
på dess gränsöverskridande karaktär. Vatten- och luftföroreningar stannar inte vid gränserna, och 
därför gagnar harmoniserade standarder och gemensamma regler alla aktörer och förhindrar 
snålskjutsåkning. EU:s direktiv om luftföroreningar går flera årtionden tillbaka: I rådets direktiv 88/609/EEG 
fastställs gränsvärden för utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider. Såsom framgår av figur 2 har utsläppen 
av dessa och andra stora föroreningar minskat drastiskt sedan 1990. Medlemsstater som inte respekterar 
föroreningsgränserna kan bli föremål för överträdelseförfaranden och lagföras av domstolen, vilket 
kan leda till ekonomiska sanktioner. Nyligen slog domstolen fast att Frankrike på ett systematiskt och 
återkommande sätt har överskridit det årliga gränsvärdet för kvävedioxid sedan den 1 januari 2010.13 Även 
om tekniska framsteg bidrar till övergången till renare metoder är det incitament som lagstadgade 
utsläppsgränser utgör av stor betydelse. Såsom framgår av förekomsten av överträdelseförfaranden är det 
osäkert huruvida medlemsstaterna skulle ha minskat utsläppen av föroreningar så kraftigt om det inte vore 
för EU:s lagstadgade gränser. EU:s lagstiftning ger även de länder som vill ansluta sig till EU ett starkt 
incitament, liksom ekonomiskt stöd, att förbättra sin luftkvalitet och stärka sina miljöinstitutioner.  

Figur 2. Förbättrad luftkvalitet i EU 

 

Källa: Europeiska miljöbyrån, dataöversikt över utsläpp av luftföroreningar (Göteborgsprotokollet, konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar) 1990–2017 (hämtad den 13 januari 2020). 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-2
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Fred 

Det är en historisk realitet att mångåriga fiender 
såsom Tyskland och Frankrike, med ett förflutet av 
bilaterala krig, har lärt sig att bli nära partner med 
starka band och att genomföra en gemensam 
politik inom den institutionella ramen för 
Europeiska gemenskaperna och unionen. Det 
råder därför inga tvivel om att EU, tillsammans 
med andra överstatliga organisationer som främjar 
fred och säkerhet (dvs. Nato, FN och Europarådet), 
är en viktig förklaring till det enastående 
fredsresultatet på den europeiska kontinenten 
efter 1945. Utöver fred har EU gett sina 
medborgare möjlighet att lära känna olika kulturer 
och övervinna fördomar på en mer personlig nivå. 
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 Nobelkommittén14 

Demokrati och rättsstatsprincipen 

EU och dess organ tillhandahåller ytterligare kontroller och motvikter gentemot nationella regeringar när 
det gäller värderingar och liberala demokratiska standarder. Vid brister på nationell nivå ger EU 
medborgarna ytterligare skydd av deras rättigheter. I artikel 7 i EU-fördraget fastställs mekanismer för 
EU när det gäller medlemsstaternas kränkningar av EU:s värden, däribland demokrati, rättsstatsprincipen 
och mänskliga rättigheter. Processen kan leda till att ett lands medlemskapsrättigheter, inklusive rösträtter, 
upphävs. Med tanke på att beslutet fattas enhälligt i Europeiska rådet är förfarandet dock märkbart odugligt 
för att bestraffa mer än en medlemsstat. 

Utsikterna till EU-medlemskap är ett mycket starkt incitament för reformer. För att uppfylla 
anslutningsvillkoren måste kandidatländerna ha demokratiska institutioner och respektera 
rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. I Grekland, Portugal och Spanien efter diktaturen var 
utsikterna till EU-anslutning en viktig drivkraft för att stärka de demokratiska institutionerna. I dag styrs de 
demokratiska reformerna och respekten för rättsstatsprincipen på västra Balkan av föranslutningskriterierna 
och EU:s stöd. Även om incitamenten är mycket höga för kandidaterna kan de bli mindre effektiva när 
länderna väl blir medlemmar. 

Den senaste tidens utveckling i vissa medlemsstater pekar visserligen på begränsningarna i EU:s instrument 
när det gäller att skydda demokratin och rättsstatsprincipen, men man kan anta att dessa länders 
demokratiska situation skulle ha varit ännu värre om de inte hade varit med i EU. 

Ruta 4. 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 Hayward, Katy (2017), UK 
Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement, PE 596.826, 
Bryssel: Europaparlamentet. 

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
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Slutsats 

I denna briefing har en icke uttömmande lista presenterats över hur EU-medlemskapet skapar fördelar för 
medlemsstaterna, särskilt inom politikområden där agerande på egen hand skulle leda till sämre resultat. 
Nettobudgetsaldon såsom operativa budgetsaldon bortser helt från alla dessa fördelar. Utifrån det extremt 
snäva perspektivet av operativa budgetsaldon är den enda fördelen med EU-medlemskapet att 
pengar går tillbaka till en medlemsstat. En sådan indikator kan inte leda till något annat än en snedvriden 
karikatyr av den verkliga kostnads-nyttoanalysen av EU-medlemskapet. Eftersom man under 
förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram lägger stor vikt vid en sådan dålig kompass (dvs. operativa 
budgetsaldon) kommer de resulterande besluten att strida mot de europeiska medborgarnas intressen och 
försumma politikområden som vanligtvis får en mycket liten andel av de gemensamma utgifterna, men som 
har stora möjligheter att skapa europeiskt mervärde. 
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