FAKTA OM EU

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR

OVERBLIK: EU’S INSTITUTIONER
Hvordan er EU bygget op, og hvordan træffer EU beslutninger?
Forskellige integrationsteorier: Hvilken type samarbejde er EU?
EU og demokratiet: Hvornår bestemmer EU, og hvornår bestemmer Danmark?

Den Europæiske Union
EU (Den Europæiske Union) er en
sammenslutning af 28 lande, som
samarbejder for at have mere
styrke, end hvis landene stod enkeltvis. Medlemslandene lægger
altså på nogle områder beslutninger ud til fælles afgørelse i stedet
for at lave hver deres regler.
Tilsammen har EU-landene flere
end 500 millioner indbyggere.
Det er verdens tredjestørste befolkning efter Kina og Indien, og
det giver EU indflydelse. Når der
for eksempel skal forhandles en
handelsaftale på plads med USA,
har EU meget større gennemslagskraft, end hvis landene stod
hver for sig og skulle forhandle
hver deres aftale. Og når landene
fører en fælles udenrigspolitik,
har de større gennemslagskraft,
end hvis de stod alene med hver
deres udenrigspolitik.
EU beskæftiger sig særligt med
problemer, som egner sig bedst
til at blive løst i fællesskab. Det
gælder for eksempel fælles krav
til, hvilke kemikalier industrien må
bruge i forskellige produkter. De
fælles regler skal dels beskytte
forbrugerne mod giftige stoffer,
dels sikre forbrugerne rimelige priser, idet de fælles regler
betyder, at virksomhederne kan
konkurrere frit på tværs af landegrænser.
Læs mere om EU

Foto: The European Union.

EU’s institutioner – kort version
Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd fastlægger de overordnede linjer for EU’s
udvikling. Rådet består af stats- og regeringslederne fra EU’s
medlemslande og Europa-Kommissionens formand.
EU-Kommissionen
EU-Kommissionen stiller forslag til ny lovgivning og kontrollerer,
at medlemslandene overholder EU’s love og regler. EU-Kommissionen består af en kommissær fra hvert medlemsland. Kommissæren er udpeget af landets regering.
Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer, der er valgt direkte af borgerne i deres hjemlande. Europa-Parlamentet beslutter, sammen med Ministerrådet, om EU-Kommissionens forslag
skal vedtages.

Ministerrådet
Ministerrådet består af medlemslandenes ministre. Ministerrådet
beslutter sammen med Europa-Parlamentet, om EU-Kommissionens forslag skal vedtages.
Læs en mere udførlig beskrivelse af EU’s institutioner side 2-3
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Det Europæiske Råd
De overordnede linjer for EU’s
udvikling bliver fastlagt af Det
Europæiske Råd, som består
af stats- og regeringslederne
fra EU’s medlemslande og Europa-Kommissionens formand.
På Danmarks vegne er det altså
statsministeren, der deltager, når
Det Europæiske Råd mødes. Her
diskuteres de store linjer, for eksempel om der skal optages nye
lande i EU.
Møderne kaldes for EU’s topmøder. Det Europæiske Råds
formand kaldes også for EU’s
præsident. Det er præsidenten,
der leder møderne og repræsenterer EU udadtil. Alle skal være
enige, for at der kan træffes en
beslutning i Det Europæiske Råd.

Frankrigs præsident Francois Hollande (tv.) og Tysklands kansler Angela
Merkel (th.) under et møde med Ukraines præsident Petro Poroshenko.
Foto: The European Union.

Europa-Kommissionen
EU-Kommissionen – også
kaldet Kommissionen – består
af 28 medlemmer, et fra hver
medlemsstat. Kommissionens vigtigste opgave er at stille forslag
til ny lovgivning. Kommissionens
medlemmer kaldes for kommissærer og er udpeget af regeringen i deres hjemland. Kommissærerne skal varetage EU’s fælles
interesser. Det betyder for eksempel, at den danske kommissær

ikke skal tænke på, hvordan et
forslag vil påvirke Danmark, men
om det vil gavne EU som helhed.

på en ny kommissionsperiode
besluttes det, hvilke områder de
enkelte kommisærer skal have.

Kommissærerne bliver udpeget
for fem år ad gangen. I de fem år
har hver kommissær ansvar for et
bestemt sagsområde, for eksempel EU’s konkurrencepolitik, som
den danske kommissær Margrethe Vestager (Radikale Venstre) har ansvaret for. Ved starten

Hver kommissær har et eller
flere generaldirektorater under
sig. Et generaldirektorat består
af mange hundrede fagfolk, der
tilsammen har kompetencerne til
at undersøge alt det, der ligger til
grund for, at Kommissionen kan
stille nye forslag.

Europa-Kommissionen med den danske kommissær, Margrethe Vestager øverst til højre. Foto: The European Union.
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Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet består af 751
medlemmer, heraf 13 danske.
Medlemmerne er politikere, der
er direkte valgt i deres hjemlande
og skal arbejde for at varetage
nationale interesser i EU.
Medlemmerne vælges for fem år
ad gangen. Deres vigtigste opgave er at stemme om de lovforslag, der fremsættes af Kommissionen, og vedtage EU’s budget
sammen med Ministerrrådet.
Medlemmerne kommer fra
forskellige politiske partier og
arbejder sammen i politiske grupper. For eksempel sidder danske
Jeppe Kofod og de to andre danske Europa-parlamentarikere fra
Socialdemokraterne i en gruppe
med andre socialdemokrater.

en langt større politisk spredning
end partierne herhjemme. For
eksempel sidder Morten Løkkegaard fra Venstre og Morten
Helweg Peterne fra Det Radikale
Venstre i samme gruppe.

Der er kun syv forskellige politi-ske grupper i Europa-Parlamentet. Derfor har grupperne

Som medlem af Europa-Parlamentet er man altså tilknyttet en
af de syv grupper. På vegne af sin

Den danske EU-parlamentariker Morten Løkkegaard under en afstemning i
parlamentet april 2016. Foto: The European Union.

gruppe er man desuden medlem
af et eller flere af Europa-Parlamentets 22 udvalg eller commitees, som det kaldes på engelsk. For eksempel udvalget for
international handel eller udvalget for beskæftigelse og sociale
affærer. Hvert udvalg består af
medlemmer fra de syv forskellige
grupper.

Ministerrådet
Ministerrådet – eller Rådet
som det også kaldes – består
af medlemslandenes ministre.
Ministerrådets medlemmer skifter
fra møde til møde afhængigt af,
hvilket emne der skal diskuteres.
Hvis emnet for eksempel er
fødevarer, deltager den danske
fødevareminister, og så er han
medlem af Ministerrådet. Hvis
emnet er udenrigspolitik, deltager den danske udenrigsminister,
som så er medlem af Ministerrådet.

Ministerrådet består af ministre for medlemslandene. Foto: The European
Union.

Ministrene handler på vegne af
og efter instrukser fra deres hjemlige regeringer. Ministerrådets
primære opgave er at vedtage
ny EU-lovgivning sammen med
Europa-Parlamentet – altså at

stemme om de forslag, som Kommissionen stiller. Ministrene har et
antal stemmer, der afspejler størrelsen på det land, de kommer
fra. Små lande har ikke lige så
mange stemmer som store lande.

Ministerrådet fastlægger også
EU’s budget i samarbejde med
Europa-Parlamentet. Desuden
arbejder ministerrådet med at
forme EU’s sikkerheds- og udenrigspolitik.
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EU OG DEMOKRATIET
Hvad er suverænitet, og hvornår afgiver Danmark suverænitet?
Suverænitet er den formelle ret til at bestemme selv. Danmark
deltager i forskellige former for internationalt samarbejde, som
ikke har betydning for vores suverænitet. Her kan vi principielt
selv vælge, om de internationale aftaler skal overholdes i Danmark.
Det er anderledes med vores medlemskab af EU. Her har Danmark flere gange afgivet suverænitet, så EU’s regler gælder i
Danmark, så snart de er vedtaget. De skal altså ikke først igennem Folketinget. Konkret afgiver Danmark suverænitet, når vi
godkender nye traktater, som udvider samarbejdet i EU.
Mellemstatslige organisationer
Når FN og Europarådet træffer beslutninger, skal de først vedtages som en ny lov i Folketinget, før de gælder for borgere og
virksomheder i Danmark.
Overstatslige organisationer
Når EU træffer beslutninger, gælder de direkte for både
borgere og virksomheder i Danmark, uden først at gå igennem
Folketinget.

EU’s lovgivningsproces
Lovgivningsprocessen i EU foregår
ved, at EU-Kommissionen kommer
med et forslag til ny lovgivning, for
eksempel en ny miljølov. Herefter
bliver forslaget behandlet i EuropaParlamentet, som typisk kommer
med en række ændringsforslag.
Herefter tager Ministerrådet stilling
til EU-Kommissionens lovforslag og
Europa-Parlamentets ændringsforslag og kommer måske med et nyt
ændringsforslag. Hvis Ministerrådet
og Europa-Parlamentet kan blive
enige, bliver forslaget vedtaget.

Integrationsteorier: Hvilken slags samarbejde er EU?
Der findes flere teorier, som
anvendes til at analysere den
europæiske integration. De tre
mest centrale integrationsteorier er føderalisme, neofunktionalisme (spill over) og intergovernmentalisme.
Føderalisme
Målet for føderalister er skabelsen af Europas Forenede Stater.
Føderalismen er både en teori
og et politisk program. Ideen
er at skabe en ny stat, men til
forskel fra andre statsdannelser
skal processen være fredelig.
Vejen mod Europas Forenede
Stater går gennem dannelsen af
en lovgivende forsamling, som
skal udarbejde en ny forfatning.
Kilde: handoutnu.dk

I forsøget på at skaffe folkelig
opbakning til EU vil føderalister
styrke Europa-Parlamentet, da
dens repræsentanter er de eneste
direkte folkevalgte.
Neofunktionalisme
Neofunktionalisme (spill over) er
teorien om, at integration på ét
område fører til integration på
et andet område. Med det indre
marked bliver der større og større
behov for fælles politikker på
flere og flere områder. For eksempel forudsætter EU’s landbrugspolitik en fælles handelspolitik. Og det fælles arbejdsmarked gør det ønskeligt med en
fælles uddannelsespolitik, så for
eksempel en elektriker eller en

læges uddannelse kan anerkendes i andre EU-lande.
Intergovernmentalisme
Intergovernmentalisme udspringer af den realistiske skole inden
for international politik. Den betoner den enkelte stats interesser
som den væsentligste forklarende
faktor i den europæiske integration. Lande samarbejder kun, når
de selv har fordel af det. Inden
for intergovernmentalismen er
integrationsprocessen altså et
nulsumsspil. De enkelte nationalstater indgår i et giv-og-tagforhandlingsspil, hvor det oftest
er de store stater, som har mest
magt.

‘Banke banke på Europas dør’ er udviklet af foreningen
YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet. Juni 2016

4/4

