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EU’s budget for 2003 er på 97,5 mia. euro – cirka 1% af EU’s BNP, eller ca. 
725 milliarder danske kroner.

EU – en drivkraft i Europa

De lande, der er med i EU, har i mere end et halvt århundrede levet 

sammen i fred, med demokrati, frihed, retfærdighed og velfærd som 

grundlæggende værdier. Borgerne kan rejse frit over grænserne, der er 

ikke længere hindringer for handelen, og 12 af medlemslandene har 

indført en fælles valuta – euroen. EU er blevet et af de mest velstående 

områder i verden.

Styrken i EU samarbejdet ligger i, at landene i fællesskab mere effektivt 

kan løse fælles problemer, som de ikke magter enkeltvis. Det sker gennem 

EU lovgivning og ved hjælp af EU’s eget budget.

En stor del af medlemsstaternes lovgivning hviler i dag på EU-beslutninger, 

og derfor har de europæiske »love« ganske stor betydning for vores hverdag. 
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2004  
Et vigtigt år for Europa

Der er tre vigtige 
begivenheder i EU i 2004.

Udvidelsen
10 nye lande – Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, 

Slovenien, Tjekkiet og Ungarn – tilslutter sig EU, kun 15 år efter Berlin-

murens fald. Dermed når EU op på 25 medlemsstater. 

»Forfatning«
Der skal vedtages en forfatningstraktat for EU. Udvidelse af EU betyder, 

at EU er nødt til at ændre nogle af de grundlæggende principper for 

samarbejdet og få præciseret, hvad europæerne ønsker at gøre i fællesskab, 

hvem der skal gøre hvad, og hvordan beslutningerne skal træffes. 

Europa-valg
Der er valg til Europa-Parlamentet i juni. Parlamentet vil efter 

valget repræsentere 455 mio. indbyggere og få 732 medlemmer fra 

de 25 medlemsstater.

EU’s bruttonationalprodukt i 2001: 8.827 mia. euro – USA’s : 11.257 mia. euro. Europa-Parlamentet har spillet en vigtig rolle i Konventet om Europas fremtid, 
som mødtes i 2002 og 2003. Formålet var at udarbejde et udkast til en forfatningstraktat 
for Den Europæiske Union.
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rollefordelingen i eu 
Hvem gør hvad? 

Hver har sin særlige rolle. 

Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet vælges ved direkte valg hvert femte år og vedtager 

hovedparten af de europæiske »love« sammen med Ministerrådet og har 

desuden det sidste ord om EU’s budget.

Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd (også kendt som topmøder) består af EU-landenes stats – 

og regeringschefer og formanden for Europa-Kommissionen og her udstikkes de 

overordnede politiske retningslinjer for EU. Europa-Parlamentets formand har ved 

starten af hvert topmøde lejlighed til at gøre rede for Europa-Parlamentets politik.

Ministerrådet
En minister pr. medlemsland. Sammensætningen afhænger af det emne, 

der forhandles og lovgives om. Rådet lovgiver i det fleste tilfælde sammen 

med Europa-Parlamentet.

Europa-Kommissionen 
Det er Europa-Kommissionen, som tager initiativet til de europæiske »love«, 

og som holder øje med, om beslutningerne faktisk bliver gennemført. 

Den udnævnes for en femårig periode. Kommissærerne er uafhængige af 

medlemslandene og deres regeringer, men kontrolleres politisk af Europa-

Parlamentet, som også kan afskedige Kommissionen. 

EF-Domstolen
EF-Domstolen sørger for, at fællesskabsretten overholdes. Den kan 

idømme bøder og andre former for sanktioner, men ikke fængselsstraf. 

europa-parlamentet og rådet 
en lovgivende duo

Mens lovforslagene bliver udarbejdet af Europa-Kommissionen, er det 

Europa-Parlamentet og Ministerrådet, der i fællesskab vedtager lovene. 

Forslagene skal først igennem en række behandlinger, hvorunder holdningerne 

bliver finpudset og gradvist tilnærmet hinanden. Proceduren kan omfatte 

hele tre behandlinger i Parlamentet.

Hvis der efter anden behandling i Parlamentet stadig er uenighed mellem 

Parlamentet og Rådet, forsøger parterne at nå til enighed i et Forligsudvalg, 

hvortil de hver især sender en delegation. Kommissionen deltager 

også. Hvis man ikke kan blive enige om en fælles tekst, bliver der ikke 

vedtaget nogen lov. Men hvis forhandlingerne i Forligsudvalget resulterer i 

et fælles udkast – hvilket er det mest almindelige – bliver det forelagt 

for Parlamentet til endelig vedtagelse – eller forkastelse.
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europa-parlamentets 
opbygning

Europa-Parlamentets medlemmer arbejder dels i Strasbourg, 
som er officielt hjemsted for Europa-Parlamentet, 
dels i Bruxelles. Medlemmerne arbejder i: 

Deres politiske gruppe :

her er medlemmerne opdelt efter deres politiske 

tilhørsforhold og ikke efter nationalitet.

Parlamentariske udvalg :

som forbereder arbejdet i plenarforsamlingen.

Plenarforsamlingen :

som samles 12 gange årligt i Strasbourg plus 

et antal kortere plenarmøder i Bruxelles. 

Europa-Parlamentet har i dag 11 officielle arbejdssprog, men efter 

udvidelsen i 2004 vil der være 20. Ved at benytte alle medlemsstaternes 

sprog ønsker Europa-Parlamentet at vise respekt for demokratiet og 

den kulturelle mangfoldighed, som er karakteristisk for Europa. 

Parlamentets administration varetages af et generalsekretariat, mens 

de politiske grupper bistås af deres egne medarbejdere ; medlemmerne 

har desuden deres egne assistenter.

I 2003 kostede driften af alle EU’s institutioner tilsammen 5,3 mia. euro. 
Det er lidt mindre, end Japan og Korea brugte på at bygge nye stadioner til VM 
i fodbold i 2002.

 

Tag kontakt til et af Europa-Parlamentets 
medlemmer
Kontaktoplysninger finder du på Europa-Parlamentets hjemmeside : 

www.europarl.eu.int. Her finder du også dokumenter fra 

Europa-Parlamentet såsom udtalelser, betænkninger, forhandlinger, 

pressemeddelelser mv. 

Kend dine rettigheder
Vil du tage ophold, arbejde, studere eller rejse i et EU-land? 

Vil du vide, hvilken politik EU fører, og hvilke love EU har vedtaget? 

Se mere på Europa Direktes hjemmeside- europa.eu.int/citizens. 

Eller ring gratis på tlf. nr. 00 800 6 7 8 9 10 11.

Få mere at vide
Kontakt Europa-Parlamentets Informationskontor www.europarl.dk 

Europa-Kommissionens Repræsentation www.europa-kommissionen.dk 

eller Folketingets EU-oplysning www.eu-oplysningen.dk

Giv din mening til kende
Borgere eller organisationer kan klage over forhold, som vedrører 

dem direkte, og som falder ind under de områder, EU har med at gøre. 

Klagen indgives i form af et andragende til Europa-Parlamentet på 

www.europarl.eu.int/petition/petition_da.htm.

http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.dk
http://www.europa-kommissionen.dk/
http://www.eu-oplysningen.dk
http://www.europarl.eu.int/petition/petition_da.htm
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eksempler på politiske resultater

Europa-Parlamentet vedtager som nævnt »lovene« i EU 
sammen med Rådet og er dermed med til at præge dem. 
Europa-Parlamentet har således indflydelse på »love«, 
som har direkte betydning for vores hverdag – vel nok den 
bedste grund til at bruge sin stemme ved Europa-valget 
den 13. juni 2004.

Nedenfor følger en kort oversigt over nogle af de 
seneste »love« : 

virksomhedsomlægninger : høring af arbejdstagerne 
Lovpligtigt siden 2002. Er der udsigt til ændringer i arbejdssituationen 

eller arbejdsstrukturen, eller er arbejdspladser truede, og er der tale om 

en offentlig eller privat virksomhed med over 50 medarbejdere, skal 

medarbejderne underrettes og høres. Det var Parlamentet, der krævede 

antallet af medarbejdere nedsat fra 100 til 50, og at der stilles krav 

til medlemsstaterne om at gribe ind, såfremt en virksomhed ikke 

overholder reglerne. 

brændstof: mindre svovl 
Svovl i benzin og diesel øger luftforureningen og skader både helbred 

og miljø. Parlamentet og Rådet har besluttet at nedbringe det maksimalt 

tilladte svovlindhold fra 50 til 10 mg/kg. Det vil betyde, at dødsfald, som 

skyldes åndedrætsproblemer mindskes med 5% og antallet af dødsfald, 

som skyldes kredsløbsforstyrrelser, med 2%. Fra og med 2009 vil kun 

»svovlfrit« brændstof være tilladt. Parlamentet kæmpede for at få dette 

indført to år tidligere.



12
-1

3

elektronisk affald : miljøvenlig håndtering 
Hvert år »produceres« der i EU omkring seks millioner tons affald fra 

elektrisk og elektronisk udstyr (elektriske husholdningsmaskiner, printere, 

lamper, computere, fjernsyn, telefoner, elektrisk værktøj, plæneklippere, 

videospil osv.). Fjernelse af dette affald skal ske under hensyn til miljøet, 

og de enkelte producenter vil blive gjort ansvarlige for en miljørigtig 

bortskaffelse. Disse bestemmelser findes i en »lov«, der er vedtaget af 

Europa-Parlamentet og Rådet, og som træder i kraft i august 2004.

tobak : direkte advarsler 
Fra og med 2004 indføres en række nye regler, der skal nedbringe antallet 

af dødsfald som følge af tobaksrygning og passiv rygning. Eksempler: 

Nedsættelse af indholdet af nikotin og tjære. Forbud mod vildledende 

betegnelser som »mild«, »light« og »ultra light«. Obligatoriske og utvetydige 

advarsler på cigaretpakkerne om konsekvenserne af tobaksrygning, 

som f.eks. »Rygere dør tidligere« og »Rygning giver lungekræft«. 

Under behandlingen af forslagene, sikrede Parlamentet, at kravene 

blev skærpet. 

kosmetik : etisk produktion 
Fra 2009 bliver det forbudt at anvende dyreforsøg i kosmetikbranchen. 

Og det bliver forbudt at sælge kosmetik, der er fremstillet på grundlag af 

dyreforsøg, hvis der findes andre metoder. I 2013 vil der blive indført et 

generelt forbud mod salg af kosmetik, der er udviklet ved hjælp af dyreforsøg, 

også selv om der ikke findes alternative metoder. Og endelig vil der blive 

stillet strengere krav til forbrugeroplysningerne, hvilket Parlamentet også 

har insisteret på. 
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socrates : Studerende uden grænser 
På uddannelsesområdet er Socrates-programmet et godt eksempel på EU’s 

praktiske betydning. Programmet består af flere dele. Erasmus er det mest 

kendte. Det giver studerende på en videregående uddannelse mulighed for 

at gennemføre en del af deres studier i en anden – eller i en kommende – 

medlemsstat. Det er lykkedes Europa-Parlamentet at få forhøjet Socrates-

budgettet for perioden 2000-2006 fra 1.400 til 1.850 mio. . 

clietankskibe : dobbeltskrog 
I 2002 blev Europa endnu en gang vidne til tankskibsforlis med forurenede 

kyster, et ødelagt dyreliv og økonomisk hårdt ramte regioner til følge. 

Men denne gang har EU reageret konsekvent. Fra og med sommeren 2003 

er det forbudt for enkeltskrogede tankskibe med svær, forurenende olie 

at besejle EU’s havne. Parlamentet og Rådet nåede til enighed om denne 

»lov« allerede under førstebehandlingen.



www.europarl.eu.int
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