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Om du är medborgare i ett EU‑land är du också
automatiskt EU‑medborgare. Vad betyder detta
i praktiken? Vad har EU gjort för oss? Ja, till att
börja med är det fred i Europa. Det är visserligen
en stor bedrift i sig, men det är inte det enda som
EU har gjort för oss.
Om du är mellan 14 och 18 år och intresserad av att
veta mer om EU så är det här en broschyr för dig!
Du får veta hur EU bildades, vilka värderingar vi delar,
vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar
dig i din vardag. Du får också lära dig om de många
utmaningar som EU står inför i dag – utmaningar som
också kommer att påverka din framtid.
EU har byggts upp under lång tid. Det är ett
ständigt pågående projekt, och snart kommer det
att vara din generations tur att välja vad som ska
göras härnäst. Så nu är det dags för dig att bilda
dig en uppfattning om EU. Denna broschyr och
uppgifterna i den är tänkta att få dig att fundera,
inte bara på egen hand utan även när du pratar
om EU med vänner och familj.
europa.eu/!Jt67Qd

Om du vill kolla upp vad du lärt dig kan du göra ett
test online efter att ha läst igenom broschyren.
Alla kommentarer eller förslag gällande den här
broschyren kan du skicka till
comm-publi-feedbackw@ec.europa.eu
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SEDAN INRÄTTANDET 1957 HAR EUROPEISKA UNIONEN VUXIT,
FRÅN 6 TILL 28 LÄNDER, SOM HAR VALT ATT GÅ SAMMAN FÖR
ATT TILLSAMMANS FORMA EN BÄTTRE FRAMTID. VILKA ÄR DÅ
LÄNDERNA I EU OCH NÄR GICK DE MED? I DETTA KAPITEL FÅR
DU LÄRA DIG OM HUR EU BLEV VAD DET ÄR I DAG OCH VARFÖR
EU ÄR SÅ UNIKT.

VAD ÄR EU?
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EU:s medlemsstater
EU är inte en stat, utan ett unikt partnerskap mellan europeiska länder:
medlemsstaterna. Tillsammans täcker de nästan hela Europas kontinent.
I EU bor över 510 miljoner människor – omkring 7 % av hela världens
befolkning. Medborgarna i medlemsstaterna är också automatiskt
EU‑medborgare.
EU består för närvarande av 28 länder. I juni 2016 röstade ett av dem,
Storbritannien, för att lämna EU. Tills utträdesförhandlingarna är klara
fortsätter landet emellertid att vara medlem i EU, med samma rättigheter
och skyldigheter som detta innebär.

ALBANIEN
ANDORRA
BELGIEN
BOSNIEN OCH
HERCEGOVINA
BULGARIEN
CYPERN
DANMARK
ESTONIA
F.D. JUGOSLAVISKA
REPUBLIKEN
MAKEDONIEN
FINLAND
FRANKRIKE

UPPGIFT 1

GREKLAND

VILKA LÄNDER ÄR MED I EU?

IRLAND

Ta en titt på listan till höger över flaggor och namn på länder. Alla
länderna ligger i Europa, men inte alla är med i EU. Markera de länder på
listan som du tror är EU-medlemsstater. När du har gjort ditt val ska du
hitta länderna på kartan. Om du behöver hjälp kan du ta en titt på denna
webbplats: europa.eu/!gB98bn

ITALIEN

ISLAND

KROATIEN
LETTLAND
LIECHTENSTEIN
LITAUEN
LUXEMBURG
MALTA
MOLDAVIEN
MONTENEGRO
NEDERLÄNDERNA
NORGE
POLEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SCHWEIZ
SERBIEN
SLOVAKIEN
SLOVENIEN
SPANIEN
STORBRITANNIEN
SVERIGE
TJECKIEN
TURKIET
TYSKLAND
UKRAINA
UNGERN
VATIKANSTATEN
ÖSTERRIKE
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UPPGIFT 2

VAD VET DU OM DESSA LÄNDER – ELLER VAD KAN DU TA
REDA PÅ OM DEM?
Föreställ dig att du jobbar på en turistbyrå i Europa. Välj ut de två EU‑länder som du känner
till bäst och skriv en kort sammanfattning riktad till turister. Du kan t.ex. skriva om hur
många personer som bor i länderna och vad huvudstäderna heter, eller om vad länderna har
att erbjuda en besökare (mat, kultur, språk osv.).

EU:s officiella språk
EU har 24 officiella språk.
Varför så många? EU skulle inte finnas till om det inte vore för
medlemsstaterna och deras medborgare. Eftersom Europeiska
unionen är en demokratisk organisation måste den kommunicera
med medlemsstaternas regeringar, medborgare, företag och
myndigheter på deras eget språk. Människor har rätt att få veta
vad som görs i deras namn. De måste också kunna delta aktivt i
EU:s arbete utan att först vara tvungna att lära sig ett främmande
språk. Visste du att du kan skriva till EU‑institutionerna på vilket
som helst av de 24 officiella språken och få svar på samma språk?
I denna interaktiva ljudbroschyr kan du höra hur alla de
24 språken låter: europa.eu/!yN83fD

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GOD MORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

FÖRENADE I MÅNGFALDEN
EU:s värderingar
Har du någon gång hört uttrycket ”Förenade i mångfalden”? Det är EU:s
motto, och det representerar kärnan i EU:s värderingar. Varje EU‑land
har sin kultur, sitt språk och sina traditioner, men de delar allihop samma
gemensamma värderingar och måste respektera dem om de vill vara med i
EU.
En grundläggande värdering som förenar alla medlemsstater är demokrati.
Det innebär att bara demokratiska länder får vara EU-medlemmar.
EU:s andra värderingar, som delas av alla medlemsstater, är människans
värdighet, frihet, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för de
mänskliga rättigheterna, vilket också omfattar rättigheter för människor som
tillhör minoritetsgrupper.
Dessa värderingar finns angivna i en viktig lag som kallas ett fördrag, som alla
medlemsstater har godkänt och därför måste respektera. Lissabonfördraget är
det senaste fördraget. Det undertecknades i Portugals huvudstad 2007.
8

EU
EU
EU
EU
FÖRENADE I
MÅNGFALDEN

EUROPEISKA UNIONEN

SEDAN 1957

28 LÄNDER

Från 6 till 28 EU‑länder
Som du har sett består EU av väldigt olika länder. Det största, Tyskland, har cirka 82 miljoner
invånare och det minsta, Malta, har 400 000. Europas invånare talar olika språk och använder
tre olika alfabet (det latinska, det grekiska och det kyrilliska). Det finns olika traditioner,
kulturer, maträtter och folkfester.

VISSTE DU DETTA?
EU‑flaggan består
av tolv guldstjärnor
mot en blå bakgrund.
Den skapades 1984
av EU (som då hette Europeiska
ekonomiska gemenskapen) och
nuförtiden kan du se den vid
parlament, kommunhus, parker
och monument över hela Europa.
Stjärnorna står för de europeiska
folken, och cirkeln representerar
unionen mellan dem. Antalet
stjärnor ändras aldrig – de är alltid
tolv stycken. De står för perfektion
och helhet.
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UPPGIFT 3

VAD BETYDER EU:s VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
I PRAKTIKEN?
Del 1. Sätt ett kryss i rätt ruta för var och en av de nio frågorna nedan. Diskutera i smågrupper
vad ni tror att ett land måste göra, och inte får lov att göra, om det vill vara med i EU.
Ett land …

(A)
kan bli medlem i EU

(B)
kan inte bli medlem i EU

1 där det inte råder tryckfrihet
2 som tillämpar dödsstraff
3 som tillåter medborgarna att protestera
mot regeringen
4 där parlamentet väljs genom regelbundna val
5 som styrs av en president tills denna avlider
och en son eller dotter då tar över makten
6 där politiken utformas av armén som kan
använda sin militära makt för att påverka
inrikespolitiken
7 där människor anses vara oskyldiga tills
en domstol har bevisat motsatsen
8 där det bara finns ett parti som alltid är vid
makten
9 där minoriteter skyddas även när
majoriteten är emot dem
Del 2. Arbeta i smågrupper. Välj två av de fem EU‑värderingarna nedan och diskutera med de
andra i gruppen vad de betyder för dig.

DEMOKRATI
MÄNNISKOVÄRDE
FRIHET
JÄMLIKHET
RESPEKT FÖR DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
10

Hur började det?
Efter andra världskriget, som pågick från 1939 till 1945 och inleddes bara drygt 20 år efter första
världskriget, var människor överens om att något sådant aldrig skulle få lov att hända igen.
Mellan 1945 och 1950 började några europeiska politiker, bl.a. Robert Schuman, Konrad Adenauer,
Alcide De Gasperi och Winston Churchill, att arbeta för att skapa den europeiska union som vi lever
i i dag. Nya strukturer inrättades i Västeuropa för att förena de europeiska länderna ekonomiskt och
politiskt. Det gjorde man för att säkra en långvarig fred och välstånd.
Den 9 maj 1950 föreslog Robert Schuman (som då var Frankrikes utrikesminister) att produktionen
av kol och stål – de råmaterial som användes inför ett krig – skulle förvaltas gemensamt, så att inget
land i hemlighet skulle kunna samla på sig vapen att använda mot de andra. Kol var på den tiden den
viktigaste energikällan och var alltså lika viktigt som olja och naturgas är i dag. Europeiska kol- och
stålgemenskapen, som var början till dagens EU, upprättades 1952. Den skapades av sex grannländer:
Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Samarbetet utökas

1957
ROMFÖRDRAGET:

EUROPEISKA EKONOMISKA
GEMENSKAPEN

Några år senare beslutade de sex grundarländerna
att utöka samarbetet till andra delar av ekonomin.
Romfördraget undertecknades 1957, och genom det
upprättades Europeiska ekonomiska gemenskapen.
Därmed förvandlades rivalitet till samarbete – ett
samarbete som blev enormt framgångsrikt. Europeiska
ekonomiska gemenskapen lyckades skapa ett stort
ekonomiskt uppsving. Inte undra på att fler och fler
länder anslutit sig genom åren!

11

Nya medlemmar
Danmark, Irland och Storbritannien gick med i gemenskapen 1973. Några
år senare hade tre europeiska länder som tidigare varit diktaturer blivit
demokratiska och kunde därför ansöka om medlemskap. Det var Grekland,
som gick med 1981, och Portugal och Spanien, som gick med 1986.
Finland, Sverige och Österrike gick med 1995, vilket innebar att det då
fanns 15 medlemsstater.
En kort tid efter andra världskriget delades Europa upp i öst och väst med
den s.k. järnridån, och detta blev början på det 40 år långa kalla kriget.
Berlinmuren var en symbol för tudelningen av Europa. Efter murens
fall 1989 kunde de central- och östeuropeiska länder som tidigare hade
kontrollerats av Sovjetunionen reformera sina system och ansöka om
EU‑medlemskap. År 2004 gick åtta länder från Central- och Östeuropa
med i EU: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien och Ungern. Samma år blev också Medelhavsöarna Cypern och
Malta medlemmar. Bulgarien och Rumänien gick med 2007, och Kroatien
blev den 28:e EU‑medlemsstaten 2013.
Genom att nya medlemmar ständigt slutit sig till unionen har Europa
kunnat förbli fredligt och stabilt, och området med demokrati och den
inre marknaden har kunnat växa. Alla nya medlemmar måste skriva under
fördragen och åta sig att följa hela EU‑lagstiftningen. De måste också
respektera principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

2013
2007
2004
1995
1986
1981
1973
1957

FINLAND
ESTLAND

SVERIGE

LETTLAND
LITAUEN
DANMARK
STORBRITANNIEN

POLEN
NEDERLÄNDERNA

IRLAND

TYSKLAND

BELGIEN
LUXEMBOURG

TJECKIEN
SLOVAKIEN
UNGERN

FRANKRIKE
SPANIEN

RUMÄNIEN

ÖSTERRIKE
SLOVENIEN

PORTUGAL

BULGARIEN

KROATIEN
ITALIEN
GREKLAND

CYPERN
MALTA
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70 ÅR AV
VARAKTIG FRED

1500
KRIG

1700

1800

Nobels fredspris
1957

1900

2017

FRED

Även om EU‑länderna inte alltid lyckas komma
överens, har de grundläggande principerna
bakom EU förblivit desamma under de senaste
70 åren. År 2012 fick EU Nobels fredspris för
sitt outtröttliga arbete för fred, demokrati och
mänskliga rättigheter i Europa och resten av
världen. EU är den första samarbetsorganisation
mellan länder i världen som fått detta pris.

UPPGIFT 4

VAD BETYDER EU FÖR UNGA?
Som vi sett har Europeiska unionen sitt ursprung i 1950‑talet. Det var då som grundbestämmelserna för unionen utformades av en generation som hade upplevt ett, eller till och
med två, fasansfulla världskrig. Tiotals miljoner människor i Europa dog i de båda världskrigen.
Syftet var att undvika framtida konflikter genom att skapa ett nära samarbete mellan länder och
föra deras medborgare närmare varandra – ett ganska modigt projekt för länder och folk som
bara en kort tid dessförinnan hade krigat mot varandra!
I dag är det få i den yngre generationen som har kvar släktingar som kan berätta för dem om
sina upplevelser under denna svåra period. Du och dina vänner är födda omkring år 2000,
när Europa redan hade upplevt 50 år av fred och välstånd. Vad tycker du som ung om denna
långvariga fred i Europa? Tar du den för given, eller oroar du dig ibland för framtiden? Diskutera
detta med dina klasskamrater.
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MAN HÖR OFTA PÅ NYHETERNA ATT ”BRYSSEL” HAR
BESLUTAT SI OCH SÅ. MEN VAD BETYDER DET EGENTLIGEN?
VEM ELLER VAD ÄR EGENTLIGEN ”BRYSSEL”? DETTA KAPITEL
INNEHÅLLER EN KORT ÖVERSIKT ÖVER HUR EU ÄR UPPBYGGT.
VILKA ÄR EU-INSTITUTIONERNA OCH VAD GÖR DE?
VILKA BEFOGENHETER HAR DE?

HUR
FUNGERAR
EU?
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Vem bestämmer vad i EU?
I diskussioner om politik nämns ofta vissa personer, t.ex. ditt lands
statsminister eller en ledare för ett oppositionsparti. Det beror på
att det är människor som fattar beslut och utformar politiken.
Detsamma gäller för EU.
EU‑institutionerna är helt enkelt ställen där politiker från alla
EU‑länder kan träffas för att samarbeta för gemensamma, konkreta
resultat. Vi tar en titt på de institutioner där de flesta besluten fattas.

Europeiska folkpartiet
(kristdemokrater)
Progressiva förbundet av
Socialdemokrater
Europeiska konservativa
och reformister
Alliansen liberaler och
demokrater för Europa
Europeiska enade vänstern/
Nordisk grön vänster
De gröna/Europeiska fria
alliansen
Frihet och direktdemokrati
i Europa
Nationernas och friheternas
Europa
inte ledamot i någon politisk
grupp
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STRASBOURG

SAMMANTRÄDEN/ÅR

FRANKRIKE

PARLAMENTSLEDAMÖTER

BRYSSEL
BELGIEN

5

SAMMANTRÄDEN/
ÅR

+18

+17

+16

europarl.europa.eu

Europaparlamentet
Europaparlamentet är medborgarnas röst. Parlamentet
företräder och väljs direkt av EU‑ländernas medborgare
genom val som hålls vart femte år. Nästa EU‑val kommer
att hållas våren 2019. Du har rätt att rösta från och med
18 års ålder i alla EU‑länder, utom i Österrike, där du kan
rösta när du fyller 16, och i Grekland, där åldersgränsen är
17 år.
Parlamentets huvudsakliga möten, som också kallas
plenarsammanträden, äger rum i Strasbourg i Frankrike tolv
gånger om året och i Bryssel i Belgien fem gånger om året.

Europaparlamentets ledamöter
väljs direkt av EU:s
medborgare

15

Parlamentet har 751 ledamöter från samtliga EU‑länder. De större
länderna har fler ledamöter än de små. Till exempel har Tyskland, som
har EU:s största befolkning, 96 ledamöter, medan Cypern, Estland,
Luxemburg och Malta har sex ledamöter vardera. Ledamöter med
liknande politiska åsikter samarbetar i politiska grupper. De bildar
inte grupper utifrån sin nationalitet.
Parlamentet fattar beslut om EU‑lagstiftning tillsammans med rådet.
Om parlamentet och rådet inte kan komma överens om en viss ny
lag införs den inte. Parlamentet väljer Europeiska kommissionens
ordförande och godkänner de 28 kommissionsledamöterna.
Dessutom antar parlamentet EU:s budgetförslag.

UPPGIFT 5

DINA FÖRETRÄDARE I EUROPAPARLAMENTET
Nästa val till Europaparlamentet kommer att hållas under våren 2019. Kanske kommer
du själv att ha rätt att rösta då. Dina företrädare kommer att arbeta tillsammans med
Europaparlamentsledamöter från andra EU‑länder i politiska grupper. För närvarande finns
det åtta politiska grupper i Europaparlamentet. Det krävs 25 ledamöter för att bilda en politisk
grupp, och minst en fjärdedel av alla EU‑länder måste finnas representerade i gruppen. En
ledamot får inte tillhöra mer än en politisk grupp. Vissa tillhör ingen politisk grupp och kallas för
grupplösa ledamöter.

SPRING

SPRING

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

2014

LEDAMOTENS
MP MEMBER
NAMN
NAME

NATIONALITET
NATIONALITY
POLITISK
GRUPP
POLITICAL
GROUP

Arbeta i smågrupper. Ta en titt på följande tabell för
att se vilka partier från ditt land som blev inröstade i
Europaparlamentet vid det senaste EU‑valet och vilka
grupper de tillhör: europa.eu/!ng38rt.
Ta en närmare titt här: europa.eu/!Dp67pm. Känner du
igen några av ledamöterna från ditt land?
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2019

4
MINST

Europeiska rådet
Europeiska rådet består av alla
EU‑länders presidenter eller stats- och
premiärministrar. De sammanträder minst
fyra gånger om året. Deras möten kallas ofta
EU‑toppmöten. Europeiska rådet fastställer EU:s
allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.
Europeiska rådet har en ordförande som väljs för en
period på 2,5 år.
Europeiska rådet antar inte EU‑lagstiftning. Den
uppgiften har i stället Europaparlamentet och
Europeiska unionens råd.

TOPPMÖTEN/
ÅR

EU och nationella ledare
deltar i ett europeiskt
toppmöte, som leds av
rådets ordförande.

consilium. europa.eu/sv/council-eu

Europeiska unionens råd
Europeiska unionens råd (rådet) företräder
EU‑ländernas regeringar. I rådet träffas
EU‑ländernas ministrar för att diskutera
EU‑frågor och fatta beslut om EU:s politik
och lagstiftning. Vilka ministrar som träffas
beror på vilken fråga som diskuteras. Om
mötet t.ex. handlar om luftföroreningar så är
det miljöministrarna som sammanträder. Om
man i stället diskuterar arbetslöshet, så är det
de ministrar som ansvarar för sysselsättning och
sociala frågor som träffas.

VISSTE DU DETTA?

Du kan se direktsändningar från rådet
på alla EU‑språk via
denna länk: video.
consilium.europa.eu/
sv/webcasts
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Rådet är ett av EU:s två beslutsfattande organ. Utan rådet och utan ministrarna
från alla EU‑länder händer ingenting i EU. Rådet fattar sina beslut genom
majoritetsomröstning och i vissa fall med enhällighet.
Det är EU‑länderna som bestämmer vilka omröstningsregler som ska gälla för
rådet. De har kommit överens om att behålla ett krav på enhällighet på vissa
känsliga områden. Om mötet handlar om t.ex. skattepolitik eller säkerhetsfrågor
måste alla ministrar vara överens för att ett beslut ska kunna fattas. På många
andra områden fattas beslut genom en omröstning som avgörs genom majoritet.
Till exempel kan en EU‑lag om avfallshantering i städer antas av rådet om
majoriteten av ministrarna är för lagen.
Rådets arbete leds av ett EU‑land åt gången, i perioder på sex månader. Under
2017 innehar Malta och Estland ordförandeskapet, 2018 kommer Bulgarien
och Österrike att vara ordförande och 2019 är det Rumäniens och Finlands tur.

UPPGIFT 6

OMRÖSTNING I RÅDET
Under rådets möten fattas omkring 80 % av besluten gällande
lagförslag genom en majoritetsomröstning. Varje minister
har en röst. Han/hon kan rösta för eller emot ett förslag, eller
lägga ner sin röst. Hur många medborgare som varje minister
representerar beror på landets storlek. Därför krävs ”dubbel
majoritet” (vilket också kallas kvalificerad majoritet) för att
ett beslut ska antas: 55 % av EU‑länderna måste rösta för
förslaget, och de måste även representera minst 65 % av EU:s
sammanlagda befolkning.
På europa.eu/!KF79gh hittar du mer information.
Tänk dig att din klass har samlat in pengar till en skolresa
och att ni nu ska komma överens om ett resmål. Är alla
överens, eller måste ni rösta som i rådet? Låtsas att ni är
ministrar i Europeiska unionens råd och att ni vill besluta
om ett föreslaget resmål genom en omröstning med dubbel
majoritet.
Testa röstkalkylatorn på rådets webbplats för att se hur
systemet fungerar: europa.eu/!jt46uT
En av er företräder Europeiska kommissionen och får en
minut på sig för att argumentera för ett visst resmål. En av er
företräder rådets sekretariat och ansvarar för röstkalkylatorn.
Rollerna som ministrar från vart och ett av de 28 EU‑länderna
delas upp bland de övriga eleverna.
Varje land anger sedan om det är för eller emot det föreslagna
resmålet och rösten registreras i rådets röstkalkylator. Vilket
blev resultatet? Kunde ni komma överens om det föreslagna
resmålet? Diskutera vad du tycker om detta med gruppen.
I MALTA BOR 0,09 % AV
EU-BEFOLKNINGEN
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ENKEL MAJORITET
KONTRA DUBBEL/
KVALIFICERAD MAJORITET
28

medlemsstater
Minsta andel ”ja” som krävs för
antagande: 55 % = 16
jA
……

NEJ
……

AVSTÅR
……

TOTAL ENKEL MAJORITET
Befolkning
Minsta andel ”ja” som krävs för
antagande: 65 %
Använd
röstkalkylatorn

I TYSKLAND BOR 16,06 %
AV EU-BEFOLKNINGEN

ec.europa.eu/commission

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen har
28 ledamöter: en ordförande och
27 kommissionsledamöter (inklusive de
vice ordförandena). Ordföranden nomineras
av Europeiska rådet och väljs formellt för en
femårsperiod av Europaparlamentet. Varje land
har en kommissionsledamot. De utses också för
en femårsperiod, på förslag av sin regering och
efter att Europaparlamentet har godkänt dem.
Kommissionsledamöterna ska inte föra fram sina
egna länders synpunkter utan företräder i stället
EU:s intressen. Varje kommissionsledamot
ansvarar för ett särskilt område, t.ex.
energi, ekonomi eller handel.

Europeiska kommissionen föreslår nya lagar
och program som ska tjäna EU:s allmänna
intressen. Innan kommissionen lägger fram
ett förslag rådfrågar den nationella parlament,
regeringar, intressegrupper och experter samt
allmänheten, som uppmanas att skicka in
synpunkter via internet.
Kommissionens förslag granskas i detalj av
Europaparlamentet och rådet. Dessa två
institutioner fattar det slutgiltiga beslutet om alla
EU‑lagar. De kan ändra förslagen eller helt och
hållet förkasta dem.
Europeiska kommissionen är EU:s verkställande
organ. Det betyder att den genomför EU:s politik
och dess budget och ser till att medlemsstaterna
tillämpar EU‑lagstiftningen på rätt sätt.

Europeiska kommissionen
är EU:s ”verkställande
organ”

UTARBETAR
NYA EU-LAGAR

UTARBETAR
UTARBETAR
NYAEU-LAGAR
EU-LAGAR
NYA

KONTROLLERAR
ATT EU-LAGSTIFTNINGEN
ANVÄNDS

HANTERAR
BUDGETEN

KONTROLLERAR
KONTROLLERAR
ATTEU-LAGEU-LAGATT
STIFTNINGEN
STIFTNINGEN
ANVÄNDS
ANVÄNDS

HANTERAR
HANTERAR
BUDGETEN
BUDGETEN
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VISSTE DU DETTA?
Kommissionens dagliga arbete
utförs av dess administrativa
personal, experter, översättare,
tolkar och assistenter.
Kommissionens tjänstemän (och
alla andra EU‑institutioners
personal) rekryteras av Europeiska
rekryteringsbyrån: epso.europa.eu

VISSTE DU DETTA?
DU KAN BESÖKA
DE EUROPEISKA
INSTITUTIONERNA

Tjänstemännen är medborgare
i de olika EU‑länderna och
väljs ut genom uttagningsprov.
Kommissionen har cirka 33 000
anställda. Det kan låta mycket,
men en typisk medelstor
stadsförvaltning i Europa har
faktiskt fler anställda.
Om du är intresserad av att arbeta
för EU kan du börja som praktikant.
När du har tagit examen från
universitetet har du rätt att
ansöka om en praktikplats. Mer
information finns här:
europa.eu/!Mc38kg

consilium.europa.eu/sv/contact/visits

europarl.europa.eu/visiting/sv
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Du
kan besöka
EU‑institutionerna,
inklusive
Europaparlamentet, rådet
och Europeiska rådet
och Europeiska
kommissionen.
europa.eu/!DX86XC

33 000
PERSONER ARBETAR
INOM EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Europeiska unionens domstol
Under de senaste 60 åren har EU‑länderna infört många EU‑lagar
tillsammans. Därför är det kanske inte konstigt att man ibland har svårt att
komma överens om hur en lag ska tolkas när den ska omsättas i praktiken
i varje EU‑land. Om en nationell domstol är osäker på hur en EU‑lag ska
tolkas kan den be Europeiska unionens domstol om ett förtydligande.
Ibland händer det också att ett EU‑land inte tillämpar EU:s lagstiftning på
rätt sätt. Då kan kommissionen eller ett annat EU‑land anmäla detta till
domstolen. Europeiska unionens domstol ligger i Luxemburg och består av
en domare från varje EU‑land. Den ser till att EU‑lagstiftningen tolkas och
tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Mer information finns
på: curia.europa.eu

UPPGIFT 7

VEM GÖR VAD I EU?
Nu har du fått en hel del bakgrundsinformation om institutionerna att smälta. Men det är viktigt
att förstå vad ”Bryssel” faktiskt sysslar med och vem som ansvarar för vad i EU. Gör testet
nedan för att se hur mycket du kommer ihåg. Kryssa för den eller de institutioner som passar in
på beskrivningen.
Vem …?

Europaparlamentet

Europeiska
rådet

Europeiska
unionens råd

Europeiska
kommis‑
sionen

Europeiska
unionens
domstol

1 föreslår EU-lagar
2 godkänner EU-lagar
3 består av en företrädare
per EU-land
4 väljs av EU-medborgarna
5 genomför budgeten
6 företräder medborgarnas
intressen
7 företräder EU-ländernas
(regeringarnas)
intressen
8 bestämmer hur EUlagarna ska tolkas
9 bestämmer EU:s
allmänna politiska
prioriteringar
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Utöver de institutioner som redan har
tagits upp finns ett antal andra EUinstitutioner och organ. Kanske har
du hört talas om några av dem?
§§ Europeiska centralbanken:

§§ Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén: eesc.europa.eu
§§ Europeiska regionkommittén:
cor.europa.eu

§§ Europeiska investeringsbanken:

www.ecb.europa.eu

Läs mer:
europa.eu/!qd36kF

eib.europa.eu

§§ Europeiska revisionsrätten:

§§ Europeiska ombudsmannen:

eca.europa.eu

ombudsman.europa.eu

§§ Europeiska utrikestjänsten:

§§ Europeiska datatillsynsmannen:

eeas.europa.eu

edps.europa.eu

UPPGIFT 8

HUR EU-LAGSTIFTNINGEN BLIR TILL
Det vanligaste sättet att stifta lagar i EU är genom det s.k. ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Det innebär att ett förslag till en ny lag presenteras och sedan övervägs och granskas upp
till tre gånger (så kallade behandlingar). Om det inte går att komma överens dras förslaget
tillbaka.
Vid de tre behandlingarna deltar främst följande tre institutioner: Europaparlamentet,
Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. Skriv in rätt institution i rätt ruta
nedan.
UTKAST
TILL EU-LAG

Föreslår en lag

l

l

Antar, ändrar eller förkastar den föreslagna lagen
UTKAST
TILL EU-LAG
undersöks

pp
l

UTKAST
TILL EU-LAG
undersöks

vid överenskommelse

NY
EU-LAG
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EU-ledare deltar i
ett möte med USA.
Maj 2017

UPPGIFT 9

VEM ÄR VEM?
Nu vet du en hel del om EU:s institutioner, men vet du vem som leder dem? Vad heter t.ex.
kommissionens nuvarande ordförande? Vilka är de andra personerna på bilderna? Testa dig
själv nedan.

1

2

3

4

Fyll i rätt nummer i rutan bredvid namnet:
Donald Tusk

Jean-Claude Juncker

Antonio Tajani

Federica Mogherini

Europeiska
rådets
ordförande

Europeiska
kommissionens
ordförande

Vet du vilken post de innehar?
Fyll i rätt nummer i rutorna nedan.
Europaparlamentets
talman

EU:s utrikesrepresentant och
vice ordförande
för Europeiska
kommissionen
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Ditt inflytande som EU-medborgare
Du som EU‑medborgare kan påverka EU:s politik på flera sätt.
Först och främst kan du rösta i ditt lands allmänna val: I de flesta fall
bildar det parti med flest röster regering. Det är ministrarna från ditt lands
regering som företräder ditt land i Europeiska unionens råd, som har en
viktig roll när ny EU‑lagstiftning utformas.
Du kan också rösta i valet till Europaparlamentet: Europaparlamentet
har också en viktig roll när det gäller att utforma EU:s lagar och din röst
påverkar Europaparlamentets inställning till de lagar som föreslås. För
det mesta är det den största politiska gruppen i Europaparlamentet som
beslutar vem som ska bli Europeiska kommissionens ordförande, så din
röst spelar också in här.

Din röst i ditt lands
allmänna val

Din röst i valet till
Europaparlamentet

hjälper till att välja

U
hjälper till att välja

U
I

ditt lands
regering

Stats- eller
regeringschefen från
ditt land är medlem i
Europeiska rådet.

Läs mer om
hur du kan påverka
EU:s politik på:
europa.eu/!xb98kc
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I

Ditt lands ministrar för
utbildning, miljö osv. fattar
beslut vid möten i rådet.

dina företrädare i Europaparlamentet, som arbetar i
politiska grupper tillsammans
med ledamöter från andra
EU-länder.

Som EU‑medborgare kan du även göra din röst hörd genom att delta i
offentliga samråd på nätet. Innan nya EU‑lagar föreslås – liksom under
hela beslutsfattandeprocessen – uppmanar Europeiska kommissionen
medborgare och berörda aktörer att tala om vad de tycker.

För att uttrycka din åsikt om vad som sker i EU kan du också delta i de
många medborgardialoger som anordnas runtom i EU. Där får du en
chans att diskutera EU‑frågor med kommissionsledamöter och andra
företrädare på hög nivå. Här kan du se om en dialog nyligen har anordnats
i ditt område eller om det kommer att hållas en snart:
europa.eu/!FM44JW

Logotypen för
det europeiska
medborgarinitiativet.

Slutligen kan EU‑medborgare starta eller stödja ett europeiskt
medborgarinitiativ europa.eu/!UF88Cx. I praktiken innebär detta
att allmänheten kan uppmana Europeiska kommissionen att föreslå
lagstiftning om en viss fråga som ingår i EU:s ansvarsområde, t.ex. miljö,
jordbruk eller transport. Det krävs 1 miljon personer (vilket motsvarar
0,2 % av EU:s befolkning) från minst sju EU‑länder för att starta ett
medborgarinitiativ.

VISSTE DU DETTA?
Det finns företrädare för Europeiska kommissionen
i ditt EU-land, som lyssnar på dig eller som du kan
prata med. Du har rätt att göra din röst hörd eller
helt enkelt få information om EU på ditt eget språk,
antingen på kommissionens representation i varje
EU‑land eller på informationskontoren Europa
direkt. Du hittar kontaktinformation längst bak i
broschyren.

UPPGIFT 10

PRIORITERINGAR FÖR DIN FÖRETRÄDARE
I EUROPAPARLAMENTET
Arbeta i smågrupper och gör upp en lista över de fem viktigaste frågorna som du vill att han/hon ska
ta upp i Europaparlamentet. Som ett exempel kan du läsa om parlamentets resolution om minskad
användning av plastpåsar i Europa här: europa.eu/!KU63Jm
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………………………
5 …………………………………………………………………………………………………………
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ALLA EU-MEDBORGARE HAR TILLGÅNG TILL VISSA
GRUNDLÄGGANDE SAKER SOM VI TAR FÖR GIVNA: EN VÄRLDSDEL
MED FRED, ATT VARA EN DEL AV VÄRLDENS STÖRSTA EKONOMI
OCH FRIHETEN ATT BO I ELLER RESA TILL ANDRA EU-LÄNDER.
MEN EU-MEDBORGARNA HAR OCKSÅ ANDRA, MINDRE
UPPENBARA FÖRDELAR – VARDAGLIGA SAKER SOM GÖR STOR
SKILLNAD. I DETTA KAPITEL GES NÅGRA EXEMPEL PÅ VARFÖR EU
ÄR BETYDELSEFULLT FÖR MEDBORGARNA.

HUR
PÅVERKAR
EU DIN
VARDAG
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EU kan inte ta hand om allt – och det har heller aldrig varit målet. EU:s
handlingsutrymme fastställs och begränsas tydligt i EU‑fördragen. Den
övergripande principen är att EU bara ska agera när ett mål bättre kan uppnås
tillsammans på EU‑nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Kanske har du
någon gång undrat vad EU gör och har gjort för dig? Här följer några exempel.

Säkra och enkla resor inom EU
Att resa i Europa är mycket enklare i dag än vad det brukade vara.
De flesta EU‑länder, och några länder som inte är med i EU, har
avskaffat gränskontrollerna vid resor mellan dessa länder. De har
undertecknat Schengenavtalet, som är uppkallat efter den by i
Luxemburg där det första avtalet om att avskaffa gränskontroller
skrevs under 1985.
Som EU‑medborgare kan du resa fritt mellan de
26 ”Schengenländerna”: 22 EU‑länder (Belgien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och
Österrike) samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
Storbritannien och Irland har valt att inte ingå i Schengenområdet,
och Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien har ännu inte
rätt att gå med. När du reser till eller hem från länder utanför
Schengenområdet behöver du visa upp ett giltigt pass eller id‑kort.

UPPGIFT 11

SCHENGENOMRÅDET
Ingår ditt land i Schengenområdet? Har du eller någon i din familj
nyligen rest till ett annat EU‑land? Var ni tvungna att gå igenom en
passkontroll? 1,7 miljoner européer jobbpendlar från ett EU‑land till
ett annat varje dag. Vad tror du att Schengen betyder för dem och
för ekonomin i de områdena? Diskutera i smågrupper med dina
TYSKLAND
klasskamrater.

FRANKRIKE

LUXEMBURG
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Försenat
tåg?
Läs mer:

Besök hemsidan
europa.eu/youreurope/travel,
ladda ner passagerarrättighetsappen
eller ring Europe Direct på
00 800 6 7 8 9 10 11*.
* Vissa teleoperatörer
tillåter inte samtal
till 00 800-nummer
eller tar betalt
för dem.

Dina

passagerar-

rättigheter
nära

Är tåget försenat eller inställt?
Svårigheter att köpa biljetter?
Brist på information?

till hands

Järnvägsföretag och järnvägsstationer
är enligt lag skyldiga att informera dig
om dina rättigheter och vart du kan
vända dig om du har klagomål.
Har du upplevt några problem? EU:s lagsti�ning
värnar om dina rättigheter när du reser i Europa.
Transport och
rörlighet

VISSTE DU DETTA?

Du kan kontrollera dina
EU-passagerarrättigheter var och när som
helst. Det enda du behöver göra är att ladda
ner denna app: europa.
eu/!xK67gh

Studera, göra praktik och
arbeta var som helst i EU
Tack vare EU utnyttjar många ungdomar sin rätt till fri
rörlighet mellan EU-länder.
Som EU‑medborgare har du rätt att
§§ göra praktik eller studera var som helst i EU på samma
villkor som landets medborgare,
§§ arbeta var som helst i EU och utnyttja möjligheterna
med en EU‑omfattande arbetsmarknad.
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European Union, 2013 – MI-01-13-138-SV-P

När personer som är medborgare i något av
EU‑länderna reser inom EU har de
§§ skydd av en heltäckande uppsättning
passagerarrättigheter vid resor med flyg,
tåg, båt eller buss, i vissa fall kan de t.ex. få
ersättning om flyget ställs in,
§§ skydd när de köper en paketresa, vilket
innebär att det företag som sålde resan måste
hantera eventuella klagomål (t.ex. om hotellet
visar sig vara sämre än väntat),
§§ skydd om en researrangör eller ett flygbolag
går i konkurs,
§§ möjlighet att få hjälp hos ett annat EU‑lands
konsulat eller ambassad när de reser till ett
land utanför EU, om deras eget hemland inte
finns representerat i landet (t.ex. kan de få
hjälp om de förlorat viktiga dokument eller
varit med om en allvarlig olycka).

VISSTE DU DETTA?

För att hjälpa unga EU‑medborgare som är nya på
arbetsmarknaden har kommissionen skapat webbplatsen
”Your first EURES job” (www.yourfirsteuresjob.eu/en/home).
Där kan 18–35-åringar från EU, Island och Norge få hjälp att
söka jobb, praktikplats eller lärlingsplats i ett annat land.
Arbetsgivare får också hjälp med att hitta personal från ett
annat EU‑land.

Ditt fö
rsta
Ri
ktat

progra

2017

års ve

EURE

Sjobb

m för
rörlig

rsion

het

Handbok för
arbetssökande
och arbetsgivare

eures.
ec.eur europa.eu
opa.e
u/soci
al/

yourfir

steure

sjob

Ett socia
lt Europ
a

Erasmus+
Du kanske redan har hört talas om – eller kommer kanske snart att höra
talas om – programmet ”Erasmus+” (ec.europa.eu/programmes/erasmusplus). Det är ett EU‑program för ungdomar som vill studera utomlands
under en period. Studenter kan få ekonomiskt och praktiskt stöd för en
vistelse vid ett europeiskt partneruniversitet. Tack vare det gemensamma
europeiska poängsystemet kan studiepoäng från ett utländskt universitet
tillgodoräknas för studierna i hemlandet.
Skolor kan samarbeta med andra skolor eller organisationer från andra
EU‑länder. De flesta av dessa partnerskap måste bestå av minst tre
organisationer från tre olika länder. Be din lärare eller rektor att kolla upp
vilka möjligheter till ”strategiska partnerskap” som erbjuds genom Erasmus+.
Du kan också göra praktik utomlands. Varje år väljer många unga
EU‑medborgare att genomföra en del av sin praktik i ett annat EU‑land.
Programmet samarbetar med företag och institutioner som erbjuder
projekt för ungdomar.

Berätta om det bästa
med
Roberto Breeveld – 30
Nederländerna

eTwinning med
fem länder, 2012
Roberto är lärare i geografi och
ledde två eTwinning-projekt som
organiserade virtuella elevutbyten
mellan fem länder. Genom att
interagera med människor från
andra kulturer fick hans elever
nya perspektiv och förbättrade
sin engelska.
Nu är Roberto en entusiastisk
eTwinning-ambassadör.
Läs inspirerande berättelser
om Erasmus+ eller berätta dina
egna på ec.europa.eu/erasmus30

VISSTE DU DETTA?

Sedan det första
Erasmusprogrammet
startade 1987 har
över 5 miljoner
ungdomar gynnats av
dess möjligheter. Mer
information om Erasmus+
hittar du här: ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus

#ERASMUSPLUS
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BERIKAR LIV, ÖPPNAR SINNEN SEDAN

ÅR
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Ungdomsgarantin
Många ungdomar har inte de färdigheter eller kvalifikationer som
arbetsgivarna behöver. Genom ungdomsgarantin europa.eu/!vt98yn ser
EU till att ungdomar ges möjlighet att få de kunskaper som arbetsgivarna
efterfrågar, antingen genom praktik eller personlig yrkesvägledning.

KOLLA IN VIDEON
http://europa.eu/!cQ63fg

Den europeiska solidaritetskåren
EU har lanserat ett nytt initiativ för ungdomar som vill göra något
meningsfullt och visa solidaritet i sitt samhälle. Den europeiska
solidaritetskåren ger européer i åldern 18–30 år möjlighet att delta i många
olika sorters solidaritetsverksamheter, antingen som volontärer eller som
anställda. Det kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden för många
unga.
Vill du delta? Läs mer om initiativet och ta reda på vilken utbildning och
vilket språkligt och ekonomiskt stöd du kan få – eller ansök om att gå med
– på solidaritetskårens webbplats: europa.eu/youth/solidarity_sv

UPPGIFT 12

ARBETA SOM VOLONTÄR ELLER STUDERA UTOMLANDS
Kan du tänka dig att arbeta som volontär utomlands eller att studera en termin eller två på ett
universitet i ett annat EU‑land? Arbeta två och två, och skriv en lista med fyra argument för och
fyra emot. Vilken sida vinner? Jämför era resultat med klasskamraterna och diskutera.
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Fri rörlighet för varor, tjänster och
kapital inom EU
Tack vare EU:s inre marknad är det inte bara människor som kan röra sig
fritt inom EU:s gränser, utan också varor, tjänster och kapital. ”Kapital”
betyder inte bara pengar. Det omfattar också investeringar, lån och kredit
och annan verksamhet som hanteras av finansinstitut, t.ex. arv och gåvor.
Det gör det enklare för företag i EU att bedriva verksamhet i mer än ett
land och att konkurrera på världsmarknaden. Oavsett storlek har företag
tillgång till de nationella marknaderna i samtliga EU‑länder och till
510 miljoner potentiella kunder. Varför är detta även bra för dig? Eftersom
ökad konkurrens leder till lägre priser och ett större utbud av produkter
och tjänster.

UPPGIFT 13

VAD BETYDER DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR DIG
I PRAKTIKEN?
Sätt ett kryss i rutan för den frihet (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) som
passar in på texten.
Fri rörlighet
för personer

Fri rörlighet Fri rörlighet Fri rörlighet
för varor
för tjänster
för kapital

1 Jag kan köpa en begagnad bil
utomlands och ta med den hem utan
att betala någon tullavgift.
2 Jag kan åka vart jag vill inom EU.
3 Jag kan studera i ett annat EU-land.
4 Mina föräldrar kan anlita en
kakelläggare från ett annat EU-land
för att renovera badrummet.
5 Mina föräldrar kan skicka pengar till
mig i det land där jag studerar.
6 Jag kan arbeta i ett annat EU-land.
7 Jag kan köpa varor från ett annat
EU-land på nätet utan att betala
tullavgifter.
31

Sjukvård och säkerhet
i hela EU
Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
när du besöker ett annat EU‑land har du
som EU‑medborgare rätt att få den offentliga
vård du behöver i vilket EU‑land som helst,
på samma villkor som invånarna i det landet.
Beställ det europeiska sjukförsäkringskortet från
Försäkringskassan innan du reser utomlands.
EU‑medborgare har också tillgång till
säkra livsmedel med korrekt märkning och
som dessutom håller hög kvalitet. EU
har bland de strängaste reglerna för
livsmedelssäkerhet i världen. Genom
obligatoriska kontroller av jordbruket
och livsmedlen garanteras att växter
och djur är friska, att livsmedel och
djurfoder är säkra och att produkterna
har en korrekt märkning.

VISSTE DU DETTA?
Det europeiska systemet
för tidig varning om
farliga produkter
(Rapex) underlättar
informationsutbyte mellan
nationella myndigheter i
31 länder och Europeiska
kommissionen om farliga
produkter (utom livsmedel).
Om tillverkare eller
distributörer upptäcker att
en av de produkter de säljer
är farlig måste de informera
den behöriga myndigheten
i sitt land. Mer information
finns på: europa.eu/!Ku94nH
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EUROPEISK KVALITETSMÄRKNING
EU‑lagstiftningen innehåller stränga regler om märkning av vissa produkter, t.ex. livsmedel,
drycker och kosmetika. Därigenom vill man skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och
hjälpa dem att fatta rätt beslut. Produkter utan märkning får inte säljas på EU:s marknad.
Känner du igen dessa märkningar? Var kan man hitta dem? Vad betyder de?
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Konsumenters rättigheter i EU
När du handlar i EU skyddas du av många olika lagar. Som konsument i
EU har du t.ex. minst två års garanti på bl.a. elektronikprodukter som du
har köpt i ett EU‑land. Det betyder att om din mobiltelefon går sönder
efter ett år har du rätt att få den reparerad eller ersatt utan kostnad, oavsett
var i EU du köpte den.
Sedan 2015 har konsumenter i EU också fått ett bättre skydd vid köp
online. Nu finns en EU‑lag som
§§ ger dig 14 dagars returrätt på varor som köpts på distans, både via nätet
och på telefon,
§§ förbjuder dolda avgifter och kostnader online, och
§§ förbjuder rutor som är ikryssade på förhand, vilket tidigare har använts
för att lura konsumenter att t.ex. köpa en oönskad reseförsäkring eller
hyra en bil.

VISSTE DU DETTA?
Vad gör du om du har köpt en ny platt‑tv
men den inte levereras, eller om du har
köpt en produkt från ett annat EU‑land som
visar sig vara trasig? Nu kan du få pengarna
tillbaka. Sedan juli 2017 kan privatpersoner
och småföretag använda sig av det ändrade
europeiska småmålsförfarandet för att lösa
gränsöverskridande betalningstvister som
gäller upp till 5 000 euro: europa.eu/!Tx67tv

Bra telekommunikationer i EU
Vi är många som använder smarttelefoner och
surfplattor. Som EU‑medborgare kan du
§§ få en garanterad, fast telekomtjänst av rimlig
kvalitet till ett överkomligt pris, oavsett var i
EU du bor,
§§ enkelt jämföra priser, eftersom operatörer är
skyldiga att ge tydlig, aktuell information om
sina priser och avgifter,
§§ byta telekomoperatör utan att byta telefonnummer inom ett dygn,
§§ använda din telefon var som helst i EU på
samma sätt som hemma.

VISSTE DU DETTA?
Sedan 2007 har
roamingavgifterna minskat
med mer än 90 %. Att ”roama
som hemma” – dvs. att kunder
betalar inhemska priser
oavsett vart de reser i EU –
blev verklighet för alla i EU i
juni 2017.
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En gemensam valuta
i 19 EU-länder: euron
Eurosedlar och euromynt infördes i 12 EU‑länder 2002,
och hittills har 19 länder ersatt sin nationella valuta
med euron. Över 337 miljoner EU‑medborgare, dvs. två
tredjedelar av alla i EU, använder euron dagligen.
Det finns ett antal fördelar med att använda en gemensam
valuta på en inre marknad där människor från olika
länder bedriver handel tillsammans. Det blir enklare för
konsumenter att jämföra priserna hemma, utomlands och
online. Företag kan beräkna priser och ta betalt i en enda
valuta och löper ingen risk att drabbas av förändringar i
valutakurserna. Dessutom blir priserna stabilare när inga
transaktionsavgifter tas ut.

Bakom eurons kulisser
I VIDEON FINNS MER INFORMATION
.OM EURON
http://europa.eu/!WT99gp

VISSTE DU DETTA?

Alla euromynt har en sida som
ser likadan ut, med en karta av
Europa, men på den andra sidan
finns olika bilder beroende på i vilket
land i euroområdet som myntet
har sitt ursprung. Känner du igen
symbolen på detta tvåeuromynt?
Kan du gissa vilket land det
kommer ifrån?

UPPGIFT 15

VILKA LÄNDER HÖR TILL EUROOMRÅDET?
Tabellen nedan innehåller alla 28 EU‑länder. Kryssa för de 19 länder som ingår i det
s.k. euroområdet, dvs. som använder euron som valuta.
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Belgien

Frankrike

Litauen

Rumänien

Tjeckien

Bulgarien

Grekland

Luxemburg

Slovakien

Tyskland

Cypern

Irland

Malta

Slovenien

Ungern

Danmark

Italien

Nederländerna

Spanien

Österrike

Estland

Kroatien

Polen

Storbritannien

Finland

Lettland

Portugal

Sverige

VISSTE DU DETTA?
EU‑budgeten för 2017 är
157 miljarder euro. Det motsvarar
ungefär 1 % av det totala värdet
på alla varor och tjänster som
produceras i EU.
Det mesta av EU:s budget (94 %)
går till projekt och program för
studenter, forskare, jordbrukare,
företag, organisationer, städer och
regioner runtom i EU. En del går
också till utvecklingsbistånd till
länder utanför EU. Omkring 6 % av
budgeten går till administration.

EU-finansiering i din
region
Länderna och regionerna i EU är inte bara olika
stora – de är också olika rika. EU har finansierat
tusentals projekt under åren. Det är till fördel både
för de enskilda EU-länderna och för EU som helhet,
eftersom invånarnas livskvalitet ökar, ekonomin
växer och nya jobb skapas.
Folk är inte alltid medvetna om att EU finansierar,
eller har finansierat, projekt i det område där
de själva bor. Tack vare EU‑stödda projekt har
man emellertid kunnat skapa miljontals nya
jobb, upprätta tusentals kilometer av strategiska
transport-, energi- och bredbandsnät, investera i
forskning och innovation, skydda kulturarvet och
värdefulla naturområden och mycket, mycket mer.
På följande webbplatser finns några exempel
på EU‑finansierade projekt i ditt land. Kanske
upptäcker du att EU finns mycket närmare dig än
du tidigare trott. Se:
europa.eu/!Tt44tv och europa.eu/!vP93xD

ENDAST

6%

AV BUDGETEN GÅR TILL
ADMINISTRATION

EU-BUDGETEN
FÖR 2017

€157
MILJARDER
EURO
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EU I DIN VARDAG
Nedan ser du tio exempel på hur EU spelar en roll i
sina medborgares dagliga liv. Välj ut de tre exempel
som är viktigast för dig, jämför dina svar med
klasskamraternas och förklara varför du valt som du
gjort.

1

Numera är det mycket enkelt att resa
i Europa. Genom Schengenavtalet har
gränskontrollerna mellan de flesta EUländerna avskaffats. Nu kan du resa över de
flesta gränser inom EU utan att visa ditt pass.

Du kan resa, studera, arbeta och bo i vilket
EU-land som helst. Alla kan välja var de
vill bo eller söka jobb. Fri rörlighet för
personer har blivit möjlig tack vare EU:s
inre marknad.

När du reser i ett annat EU‑land kan det hända
att du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Som
EU‑medborgare har du rätt till all medicinsk
behandling som inte kan vänta tills du kommer
hem. Med det europeiska sjukförsäkringskortet
får du statlig sjukvård utomlands och betalar
samma avgifter som landets egna invånare

EU har tagit bort hinder för frihandel
mellan medlemsstaterna. Det innebär att
du kan producera, sälja och köpa varor var
du vill i EU. Det ger också konsumenterna
tillgång till ett större utbud av varor till
lägre priser.

5

Flygresor har blivit mycket billigare. EU har
avskaffat nationella monopol och möjliggjort
konkurrens i flygbranschen. Fler städer har fått
en egen flygplats och det finns fler direktflyg
mellan dem. Dessutom har passagerarnas
rättigheter stärkts.
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8

6

På senare år har det blivit mycket billigare
att använda mobiltelefoner och smarta
enheter utomlands. Tack vare EU:s
regler har kostnaderna gått ner betydligt
(över 90 % sedan 2007) p.g.a. pristak.
Roamingavgifterna avskaffades i juni 2017,
vilket innebär att du betalar samma pris
som hemma när du använder din telefon
utomlands.

YEARS

7

Garantin för konsumentvaror, t.ex.
elektroniska apparater, gäller nu i minst två
år. Det betyder t.ex. att om din mobiltelefon
slutar fungera efter ett år har du rätt att få
den reparerad eller ersatt utan kostnad. Det
spelar ingen roll i vilket EU‑land du köpte
produkten.

Du är skyddad av EU‑lagstiftning när du
beställer eller köper varor från ett annat
ställe än en butik. Om du t.ex. tecknar en
prenumeration eller ett avtal på gatan eller
köper något på nätet har du rätt att ångra
dig. Du kan annullera din beställning eller
skicka tillbaka en köpt vara inom 14 dagar.

9
Om du vill köpa miljövänliga produkter
kan EU:s energimärkning hjälpa dig att
välja rätt. Många produkter, däribland
glödlampor, tvättmaskiner, kylskåp
och tv‑apparater, är märkta med EU:s
energimärkning. Det gör det enklare att
hitta de mest energieffektiva produkterna,
som klassificeras som ”A+++”.

10

I EU finns rent bad- och dricksvatten.
Miljöföroreningar stoppas inte av gränserna,
och det är såklart mycket viktigt att vi alla
har tillgång till ren luft och rent vatten. EU
har infört obligatoriska, EU‑omfattande
gränsvärden för luft- och vattenföroreningar,
som EU‑länderna måste hålla sig till.
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EUROPEISKA UNIONEN HAR UPPNÅTT SITT URSPRUNGLIGA MÅL:
DEN HAR SKAPAT FRED MELLAN SINA MEDLEMMAR – EN FRED
SOM HAR VARAT I ÖVER 60 ÅR. SÅ VAD HÄNDER NU? I DETTA
KAPITEL FÅR DU LÄRA DIG MER OM HUR EU TAR ITU MED DAGENS
PROBLEM OCH VILKA UNIONENS FRÄMSTA PRIORITERINGAR ÄR.

VAD STÅR PÅ
EU:s DAGORDNING?
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EU:s

PRIORITERINGAR

I dag står EU inför större utmaningar än någonsin på
områden som, för att nämna några, arbetslöshet, migration,
klimatförändringar och terrorism. Många medborgare har
förlorat förtroendet för politiker. En del av framgångarna
med den europeiska integrationen, såsom den fria
rörligheten för personer, har börjat ifrågasättas.
För att ta itu med utmaningarna lade Europeiska
kommissionens nyvalde ordförande Jean‑Claude Juncker
år 2014 fram en politisk agenda för en ny start för EU.
Han fastställde tio prioriteringar, utifrån EU:s befogenheter
enligt fördragen, som hela EU skulle inrikta sig på under
de kommande åren för att ta tillvara de möjligheter som
erbjuds. I detta kapitel presenteras de för dig.
I samband med arbetet med de tio prioriteringarna har
kommissionen bjudit in alla EU:s regeringar, civilsamhället,
intressenter och medborgare för en reflektion om EU:s
framtid.

”Våra barn förtjänar bättre. De förtjänar
ett Europa som bevarar deras levnadssätt.
De förtjänar ett Europa som stöder och
försvarar dem. De förtjänar ett Europa
som skyddar dem. Det är dags att vi alla
– EU‑institutionerna, regeringarna och
medborgarna – tar ansvar för att bygga upp
ett sådant Europa. Tillsammans.”

Jean-Claude Juncker,
Europeiska kommissionens ordförande,
talet om tillståndet i unionen 2016

Mer information om
detta samråd finns på:
europa.eu/!bf44uq
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1. Sysselsättning, tillväxt och
investeringar

Mer information
finns på:
europa.eu/!MM69WN

Europa är på väg ut ur sin värsta ekonomiska och finansiella kris sedan
1930‑talet. Krisen har gjort att många jobb gått förlorade och att det
görs alltför få investeringar i EU. EU:s högsta prioritering är att få fart
på tillväxten och att öka antalet jobb, särskilt för ungdomar, utan att
skuldsätta sig.
År 2015 inrättade EU Europeiska fonden för strategiska investeringar.
Fonden startades med en budget på 21 miljarder euro och den har attraherat
offentliga och privata investerare som gör strategiska investeringar där de
behövs som mest. Man beräknar att investeringar på över 315 miljarder euro
kommer att göras under en treårsperiod, särskilt på områdena infrastruktur,
innovation, småföretag och nystartade företag. Investeringsplanen har redan
gett resultat. Under de första 18 månaderna genererades 138,3 miljarder euro
i nya investeringar i 27 medlemsstater och många projekt godkändes, vilket
skapade över 100 000 nya jobb. Eftersom fonden har gett så goda resultat
föreslog Europeiska kommissionen i september 2016 att den skulle förlängas
till slutet av 2020 och att det sammanlagda investeringsmålet skulle höjas till
500 miljarder euro.

UPPGIFT 17

SKAPA JOBB FÖR UNGA
EU hjälper till att skapa ekonomisk tillväxt och jobb genom att dra till
sig kapital från potentiella EU‑investerare. Vad kan EU göra mer för
att skapa fler jobb för unga?
Diskutera i smågrupper.
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DEN DIGITALA
FRAMTIDEN

Använder du nätbaserade/
digitala produkter och/
eller tjänster? Diskutera i
smågrupper era personliga
erfarenheter och fundera på
hur framtiden för internet
och digital teknik kan komma
att se ut.

2. En digital inre marknad
Internet och digital teknik håller på att förändra världen. Vare sig du tittar
på film, handlar eller studerar är chansen stor att du använder (eller skulle
kunna använda) onlineverktyg. Även om verktygen fungerar bra i ditt eget
land, har du kanske märkt att du inte kommer åt dem när du befinner dig
i ett annat EU‑land. Sådana hinder på nätet gör att människor går miste
om möjligheter att köpa varor och tjänster: bara 15 % av EU‑medborgarna
handlar på nätet från ett annat EU‑land.
Men denna siffra kommer antagligen att öka eftersom EU håller på att
införa nya regler som ska hjälpa privatpersoner och företag att enkelt köpa
och sälja produkter på nätet i alla länder på samma sätt som i sitt hemland.
Det är dock inte alla medborgare och företag som har tillgång till snabbt
internet och onlinemöjligheter. Därför arbetar EU för att förbättra den
digitala infrastrukturen. Målet är att ge alla tillgång till höghastighetsinternet,
även de som bor i avlägset belägna områden och på landsbygden. År 2015
presenterade ordförande Juncker en plan med en budget på 120 miljoner
euro för att ge gratis tillgång till wi‑fi på torg och i parker, bibliotek och
offentliga byggnader i städer och byar runtom i EU senast 2020.
Projektet har redan börjat ge resultat.

Mer information
finns på:
europa.eu/!Bm93rC

VISSTE DU DETTA?
Geolokalisering är en viktig del av den pågående digitala
revolutionen. EU har investerat i ett eget globalt system för
satellitnavigering som kallas Galileo. Det kommer att öka precisionen
vid geolokalisering tiofalt och kommer att möjliggöra nya, innovativa
tjänster som kan påverka vår vardag, t.ex. självkörande bilar och
bättre kollektivtrafiknät i städerna. Galileo omfattar nu 18 satelliter
och man har börjat erbjuda tjänster till offentliga myndigheter,
företag och privatpersoner. Sammanlagt planeras 30 satelliter ingå i
systemet, som förväntas stå färdigt 2020. Inget land i Europa skulle
ha klarat av att göra detta på egen hand.
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SPARA ENERGI
Små handlingar kan göra
mycket för att spara energi.
Diskutera i smågrupper. Vad
gör du själv för att spara
energi? Vad mer kan du
göra? Vad är du inte beredd
att göra?

3. Energiunionen och klimatet
Mer information
finns på:
europa.eu/!fW78xK

VISSTE
DU DETTA?
Hela 20 % av EU:s budget
går till klimatrelaterade
projekt. Dessutom kommer
minst 40 % av budgeten
för Europeiska fonden för
strategiska investeringar att
läggas på projekt som på
olika sätt bidrar till
klimatarbetet.
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Varje EU‑medborgare bör ha tillgång till säker, hållbar och
konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. Att tillhandahålla
detta är en av de största utmaningarna för det europeiska
energisystemet. I en tid när det globala klimatet håller på att
förändras och jordens atmosfär värms upp är EU emellertid världens
största energiimportör (53 % av energin i unionen importeras),
75 % av byggnaderna i EU är ineffektiva från energisynpunkt och
grossistpriserna på el i Europa är 30 % högre än i USA.
För att förbättra denna situation har EU satt upp ett antal ambitiösa
klimat- och energimål fram till 2030:
§§ Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 %.
§§ Andelen förnybar energi (vindkraft, solenergi, biobränslen) ska öka
till 27 %.
§§ Energianvändningen ska minska med 27 %.
EU kan emellertid inte bekämpa klimatförändringarna helt på
egen hand. Därför arbetar man också för kraftfulla globala insatser
genom FN och andra internationella forum. Vid FN:s konferens om
klimatförändringar i Paris 2015 slöts det första globala avtalet om
bekämpning av klimatförändringar. EU spelade en viktig roll för att
göra avtalet till verklighet.

4. Den inre marknaden
Den inre marknaden är en av EU:s största landvinningar. Den gör att
personer, varor, tjänster och kapital kan röra sig friare. Den innebär
möjligheter för både arbetstagare och företag och ger konsumenterna ett
större urval och lägre priser. Den gör det möjligt för människor att resa, bo,
arbeta och studera var de vill.
Trots att den inre marknaden överlag har varit en framgång, utnyttjas
fördelarna inte alltid fullt ut p.g.a. att folk inte känner till eller tillämpar
reglerna, eller så kan det hända att andra faktorer helt enkelt står i vägen.
EU har beslutat att fullborda den inre marknaden för produkter och
tjänster, så att företag och industrier kan växa och bli framgångsrika i
den globala ekonomin. För att åstadkomma detta arbetar Europeiska
kommissionen för att
§§ skapa en ”kapitalmarknadsunion” som gör det lättare för mindre företag
att skaffa kapital och som gör EU mer attraktivt för investerare,
§§ uppmuntra människor att jobba i andra EU‑länder, för att tillsätta lediga
tjänster och tillgodose behovet av särskild kompetens,
§§ stärka de sociala aspekterna,
§§ bekämpa skatteflykt och skattebedrägeri.

Mer information
finns på:
europa.eu/!Mc76px
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FRI RÖRLIGHET ELLER PROTEKTIONISM?
”Genom att låta personer, varor, tjänster och kapital röra sig friare
hjälper den inre marknaden till att skapa tillväxt och jobb.” Dela in
klassen i två grupper: en som håller med om detta påstående och en
som är emot det. Diskutera först i gruppen, och presentera sedan era
argument inför hela klassen.
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5. En djupare och mer rättvis
ekonomisk och monetär union
Mer information
finns på:
europa.eu/!bh98Cm
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Den ekonomiska och monetära unionen är en viktig del av att föra
EU‑ländernas ekonomier närmare varandra. Den gör det enklare att arbeta
och bedriva handel tillsammans, eftersom ekonomi- och skattepolitiken i
EU är sammankopplad, alla har samma penningpolitik och samma valuta
– euron – används i de flesta medlemsstaterna.
När den globala ekonomiska krisen drabbade Europa vidtog EU och dess
28 medlemsstater oöverträffade åtgärder för att skydda sina ekonomier.
Åtgärderna skapade emellertid problem för medborgarna, och tillräcklig
hänsyn togs inte alltid till hur människors liv påverkades. I dag vill EU lära
sig av sina misstag och fullborda den ekonomiska och monetära unionen
för att stödja människor som har det svårt och skapa fler jobb. Målet är
att göra euron mer stabil, stärka de offentliga finanserna och återupprätta
dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

UPPGIFT 21

DEN EUROPEISKA PELAREN FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER
Europeiska kommissionen föreslår att EU:s sociala aspekt ska stärkas. I ”den europeiska
pelaren för sociala rättigheter” som presenterades i april 2017 föreslår kommissionen nya och
mer effektiva rättigheter för medborgarna på tre områden: lika möjligheter och tillgång till
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och inkludering.
Vilket socialt område tycker du är viktigast? Välj ut de tre principer från listan nedan som du
tycker är viktigast för EU:s sociala arbete. Diskutera valen i smågrupper.

Utbildning, yrkesutbildning och
livslångt lärande

Balans mellan arbete och
privatliv

Jämställdhet

Minimiinkomst

Trygg och anpassningsbar anställning

Hälso- och sjukvård

Information om anställningsvillkor och
skydd i händelse av uppsägning

Inkludering av personer med
funktionsnedsättning

Dialog mellan arbetsmarknadsparterna och arbetstagarnas inflytande

Boende och stöd för hemlösa

Mer information
finns på:
europa.eu/!Xf67wr
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6. Frihandel

Mer information
finns på:
europa.eu/!yN73rT

Varje dag importerar och exporterar EU varor och tjänster för hundratals
miljoner euro. Tillsammans utgör de 28 EU‑länderna världens största
ekonomi, den största importören och exportören, den största investeraren
och mottagaren av utländska investeringar och den största biståndsgivaren.
Genom att tala med en röst får EU mycket mera tyngd i internationella
handelsförhandlingar än vad något av de individuella länderna skulle ha
haft. Öppna marknader skapar ekonomisk tillväxt och bättre jobb för EU
och dess partner. De ger också EU:s konsumenter ett större urval och mer
köpkraft och hjälper företag att konkurrera utomlands.
EU har emellertid tydligt visat sina partner att frihandel inte prioriteras
till vilket pris som helst. Varje handelsavtal som EU förhandlar fram
för sina medlemsstater måste respektera EU:s värderingar, vara öppet,
rimligt och rättvist och inte skada medborgarna eller miljön. Det avtal
om ekonomi och handel som slöts mellan EU och Kanada i oktober 2016
(”Ceta-avtalet”) är ett bra exempel på detta progressiva synsätt, liksom de
frihandelsavtal som EU håller på att förhandla fram med Japan.
Ett annat handelsavtal som du kanske har hört talas om är det
transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP),
som EU förhandlar om med USA. Syftet med detta partnerskap är att
öppna upp för så mycket handel och investeringar som möjligt mellan
de två områdena, utan att offra europeiska normer på områden som
livsmedelssäkerhet, hälsa, socialt skydd, dataskydd och kulturell mångfald.

VISSTE DU
DETTA?
Under 2016 bidrog
exporten till länder utanför
EU till över 31 miljoner
arbetstillfällen i EU.
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FRIHANDEL OCH GLOBALISERING
I dag tillverkas produkter inte längre på samma plats från början till slut. I stället sätts de
samman i flera steg på platser runtom i världen. Arbeta i smågrupper. Välj en produkt eller tjänst
som ni känner väl till (t.ex. ett klädesplagg, en mobiltelefon eller en dator) och diskutera vad
den/det består av, varifrån delarna kommer och hur ökad eller minskad frihandel skulle påverka
priset, vilka råvaror som används osv. Presentera era slutsatser för resten av klassen.

VISSTE DU DETTA?
Det ekonomiska utbytet mellan EU och USA är det största i världen.
Tillsammans står de två områdena för 40 % av världens ekonomiska
produktion. Varje dag handlar de med varor och tjänster till ett värde
av 2 miljarder euro. De europeiska företag som exporterar till USA
ligger inte bara i storstäder, utan också i mindre städer och byar
runtom i Europa. Klicka på kartan för att se hur många företag i ditt
land/din region som för närvarande exporterar till USA:
europa.eu/!Nh93vR
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7. Rättvisa och grundläggande
rättigheter

Mer information
finns på:
europa.eu/!kU33KY

EU är inte bara en gemensam marknad för varor och tjänster. Det
är också en union som bygger på värden som människans värdighet,
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekten för de mänskliga
rättigheterna. Därför har Europeiska kommissionen förbättrat skyddet
av de grundläggande rättigheterna när det gäller dataskydd, utbyte
av personuppgifter och konsumenträttigheter och trappat upp sina
insatser för att främja jämställdhet, bekämpa diskriminering och stoppa
människohandel.
Tyvärr innebär terroristattackerna i Europa nya, aldrig tidigare skådade
utmaningar för EU‑länderna. Därför strävar EU efter att skapa en effektiv
säkerhetsunion. Flera åtgärder har vidtagits på EU-nivå för att ta itu
med de olika aspekterna av terroristhotet. Det inkluderar att jobba mot
radikalisering, även på nätet, att göra det kriminellt att resa för att utföra
terroristdåd eller stödja detta, att öka insatserna för att upptäcka terrorism
genom mer informationsutbyte, att bekämpa finansiering av terrorism,
att minska tillgången till skjutvapen och sprängämnen och att stödja
partnerländerna, särskilt i Medelhavsområdet.

UPPGIFT 23

EU:s VÄRDERINGAR

Diskutera följande frågor i smågrupper:
33 Har ni alla samma uppfattning om de
värderingar som fastställs i artikel 2 i
EU‑fördraget (respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstaten och mänskliga rättigheter)?
Vad betyder t.ex. ”respekt för människans
värdighet” i praktiken?
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33 Vilken värdering är viktigast för varje person
i gruppen?
33 Vilka politiska initiativ vill ni se på EU‑nivå
eller nationell nivå för att skydda de
EU‑värderingar som betyder mest för er?

8. Migration
Under 2015 och 2016 kom ett hittills aldrig skådat antal flyktingar och
migranter till EU. Över 1 miljon personer kom till EU. De flesta flydde
krig och terror i Syrien och andra länder, och vissa korsade EU:s yttre
gränser för att återförenas med sin familj och/eller för att få ett bättre liv.
Inget EU‑land kan eller bör emellertid hantera ett sådant enormt
migrationstryck på egen hand. Därför har EU ökat sina insatser för att
rädda liv, bekämpa människohandel och samarbeta med de länder som
migranterna kommer ifrån och de länder som de passerar på vägen till
ett annat land. EU vill i grund och botten ta itu med de underliggande
orsakerna till att människor flyr och migrerar: fattigdom, krig, förföljelse,
brott mot de mänskliga rättigheterna och naturkatastrofer.
EU har redan gjort en hel del för att hantera flyktingkrisen och arbetet
fortsätter. Utöver att ge mer pengar hjälper man till att omplacera
asylsökande som redan befinner sig i Europa och nödställda personer från
grannländer. Dessutom arbetar man för att skapa säkra och lagliga vägar in
i EU, öka säkerheten vid gränserna och bekämpa människosmuggling.

Mer information
finns på:
europa.eu/!Bh47tB

VISSTE DU DETTA?
Den 15 december 2015 antog Europeiska kommissionen
viktiga åtgärder för att förvalta EU:s yttre gränser
och skydda de öppna inre gränserna inom Schengenområdet. Bland annat inrättades en europeisk gränsoch kustbevakning, för en stark, gemensam hantering av
de yttre gränserna.

VISSTE DU DETTA?
Att söka asyl är en grundläggande rättighet inom EU för flyktingar. EU‑länderna har
en internationell skyldighet att bevilja asyl enligt FN:s flyktingkonvention.

En flykting är en person
som har flytt sitt hemland
och som inte kan återvända
p.g.a. en befogad rädsla för
förföljelse.

En asylsökan‑
de är en person som säger
sig vara flykting och som
har ansökt om
internationellt skydd, men
vars ansökan ännu inte har
behandlats färdigt.

Migrant är en bredare term
än flykting, som avser alla
personer som lämnar sitt
hemland för att slå sig ner i
ett annat land, oftast i hopp
om ett bättre liv.
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EU-STÖD FÖR FLYKTINGAR OCH MIGRANTER
Det ökade antalet flyktingar och migranter som kommer till EU har satt press på unionen. EU har
svarat med olika åtgärder.
Ange först vad du anser om åtgärderna i listan nedan. Arbeta sedan i smågrupper och välj ut de
tre områden där era åsikter går mest isär och diskutera varför ni tycker olika.
Stöder helt Stöder del‑ Är delvis Är helt emot
detta
vis detta
emot detta
detta

1 EU har hjälpt till med räddningsfartyg i
Medelhavet som har räddat tusentals liv.
2 EU har satt upp mottagningscentrum i Grekland
och Italien och skickat experter för att hjälpa till
med att identifiera och registrera nyanlända.
3 EU länderna bör dela på hanteringen av
asylansökningar. Människor som behöver
internationellt skydd bör förflyttas från
Grekland eller Italien till ett annat EU land.
4 Nästan 90 % av alla flyktingar och migranter
har betalat organiserade brottslingar för att
hjälpa dem att komma in i EU. Därför har EU
utökat sin kamp mot kriminella nätverk och
människosmugglare.
5 EU hjälper sina medlemsstater att skicka
tillbaka ”irreguljära” migranter till hemlandet
om de inte har rätt att stanna i EU.
6 EU hjälper till att förbättra levnadsförhållandena för olagliga immigranter i deras
hemländer, så att de inte behöver fly därifrån.
7 EU vill skapa säkra och lagliga vägar in i
EU för asylsökande, så att de inte behöver
riskera livet genom att vända sig till
människosmugglare och människohandlare.
8 EU har förbättrat kontrollen vid sina yttre
gränser.
9 Många som kommer till EU behöver grundläggande saker, t.ex. rent vatten, mat och
tak över huvudet. EU finansierar projekt för
att hjälpa till med de mest akuta humanitära
behoven.
10		EU bidrar med humanitärt bistånd till
flyktingar och migranter i länder utanför EU,
t.ex. i Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.

50

9. En starkare global aktör
EU är en viktig aktör på många utrikespolitiska områden, allt från att
förhandla med Iran för att minska mängden kärnämne landet framställer
till att bekämpa den globala uppvärmningen. Den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken bygger på diplomati för att lösa konflikter och skapa
internationell förståelse, kompletterat med insatser för handel, säkerhet och
försvar.
Den politiska krisen i Ukraina och oroligheterna i Mellanöstern visar
tydligt hur viktigt det är att EU visar upp en enad front utåt. Därför vill
EU stärka sin utrikespolitik. När medlemsstaterna agerar tillsammans har
de mycket större tyngd än när de agerar på egen hand.
För EU innebär rollen som en starkare global aktör att unionen kan
bemöta globala problem mer effektivt, och det ger en möjlighet att främja
EU:s värderingar och bidra till fred och välstånd i världen.

EU-LÄNDERNA
UTGÖR

24 %

AV VÄRLDENS
EKONOMI...

VISSTE DU DETTA?
7 % av jordens befolkning bor i EU. Den andelen
minskar och år 2060 kommer EU bara att
utgöra 4 % av jordens befolkning. Europa är en
relativt liten, men ekonomiskt viktig, världsdel.
Tillsammans utgör EU‑länderna 24 % av
världens ekonomi, vilket gör EU till en av de
största ekonomierna i världen – lika stor som
USA:s ekonomi.
MEN ENDAST

7%

AV VÄRLDENS
BEFOLKNING
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EU I VÄRLDEN
Nedan ser du några exempel på EU:s insatser i världen. Välj ut de tre som du tycker är viktigast
och förklara varför du valt just dem. Jämför dina svar med dina klasskamraters.
EU har lett och stött fredsförhandlingar runtom i världen för att sätta stopp för
konflikter.
EU arbetar för demokrati och rättsstatsprincipen i hela världen. Mänskliga
rättigheter är en viktig del av EU:s förbindelser med andra länder.
EU arbetar internationellt för att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet
och olaglig migration.
EU är ledande i den globala kampen mot klimatförändringar.
EU och dess medlemsstater är världens största givare av utvecklingsbistånd.
Detta bidrag gör stor skillnad för miljontals människor runtom i världen.
EU stöder också utveckling genom handel, dvs. genom att öppna sina
marknader för export från u-länder och även uppmuntra dessa länder att
stärka handeln sinsemellan.
EU och dess medlemsstater är världens största givare av humanitärt bistånd.
De ger livsviktigt stöd till katastrofer, flyktingar och andra nödställda.

VISSTE DU DETTA?
EU spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa
länder med humanitära kriser. Under 2016 bidrog
EU med över 2,1 miljarder euro i bistånd som gick
till mat, tak över huvudet, skydd och sjukvård för
120 miljoner personer i över 80 länder.

Mer information
finns på:
europa.eu/!yu34Vx
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10. Demokratisk förändring
Vissa anser att EU är alltför byråkratiskt och har dålig kontakt med
medborgarna. Samtidigt förväntar sig medborgarna att EU ska ta itu med
och lösa stora ekonomiska och sociala problem.
EU är fast beslutet att arbeta för verklig demokratisk förändring.
Europeiska kommissionen prioriterar att inte bara föreslå ny lagstiftning
vid behov (när det kan ge ett tydligt europeiskt mervärde), utan att även
ge full insyn i sitt arbete. Till exempel har allmänheten tillgång till alla
centrala texter om handelsförhandlingarna mellan EU och Kanada, och
mellan EU och USA.

Gör din
röst
hörd

Mer information
finns på:
europa.eu/!rB74Yp

VISSTE DU DETTA?
Allmänheten kan skicka in synpunkter när som
helst under tiden som en ny lag håller på att
utformas. För att göra detta ännu lättare har
kommissionen skapat ett onlineverktyg där
du kan komma med synpunkter:
europa.eu/!wp38pF

EU
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MEDBORGARDIALOGER
Medborgardialoger mellan kommissionsledamöterna och allmänheten anordnas runtom i EU
varje dag (europa.eu/!FM44JW). Om du inte har möjlighet att delta, varför inte anordna en egen
medborgardialog i klassrummet? En grupp på tre till fyra elever agerar som kommissionsledamot
och väljer ut en av de tio prioriteringar som presenteras i detta kapitel. Gruppen får i hemläxa att lära
sig mer om den valda prioriteringen för att kunna svara på medborgarnas/klasskamraternas frågor.
Gruppen ska också förbereda ett tal på fem minuter om det område som valts. I klassrummet håller
”kommissionsledamoten” sitt tal och därefter hålls en 15 minuter lång frågestund, under ledning av
läraren, där kommissionsledamoten svarar på klasskamraternas frågor.
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SVAR PÅ UPPGIFTERNA

KAPITEL 1
UPPGIFT 1

VILKA LÄNDER ÄR MED I EU?

FINLAND

ESTLAND
SVERIGE

LETTLAND
LITAUEN

DANMARK
IRLAND

NEDERLÄNDERNA

STORBRITANNIEN

POLEN
BELGIEN
LUXEMBURG

TYSKLAND

TJECKIEN

SLOVAKIEN

ÖSTERRIKE
UNGERN
SLOVENIEN

FRANKRIKE
KROATIEN

RUMÄNIEN

BULGARIEN

ITALIEN
PORTUGAL

SPANIEN
GREKLAND
CYPERN
MALTA
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VAD BETYDER EU:s VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
I PRAKTIKEN?
Ett land …

(A)
kan bli medlem i EU

(B)
kan inte bli medlem i EU

1 där det inte råder tryckfrihet

S

2 som tillämpar dödsstraff

S

3 som tillåter medborgarna att protestera
mot regeringen

S

4 där parlamentet väljs genom regelbundna val

S

5 som styrs av en president tills denna avlider
och en son eller dotter då tar över makten

S

6 där politiken utformas av armén som kan
använda sin militära makt för att påverka
inrikespolitiken

S

7 där människor anses vara oskyldiga tills
en domstol har bevisat motsatsen

S

8 där det bara finns ett parti som alltid är vid
makten
9 där minoriteter skyddas även när
majoriteten är emot dem

S
S
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KAPITEL 2
UPPGIFT 7

VEM GÖR VAD I EU?
Vem …?

Europaparlamentet

Europeiska
rådet

Europeiska
unionens råd

1 föreslår EU-lagar
2 godkänner EU-lagar

S

S
S

S

7 företräder EU-ländernas
(regeringarnas)
intressen
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S

S
S
S

8 bestämmer hur EUlagarna ska tolkas
9 bestämmer EU:s
allmänna politiska
prioriteringar

S

S

5 genomför budgeten
6 företräder medborgarnas
intressen

Europeiska
unionens
domstol

S

3 består av en företrädare
per EU-land
4 väljs av EU-medborgarna

Europeiska
kommis‑
sionen

S
S

S
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HUR EU-LAGSTIFTNINGEN BLIR TILL
UTKAST
TILL EU-LAG

EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Föreslår en lag

l

l

Antar, ändrar eller förkastar den föreslagna lagen

EUROPAPARLAMENTET

UTKAST
TILL EU-LAG
undersöks

pp
l

UTKAST
TILL EU-LAG

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

undersöks

vid överenskommelse

NY
EU-LAG

UPPGIFT 9

VEM ÄR VEM?

1

2

3

4

Jean-Claude Juncker

Donald Tusk

Federica Mogherini

Antonio Tajani

Europeiska
kommissionens
ordförande

Europeiska rådets
ordförande

EU:s utrikesrepresentant och
vice ordförande
för Europeiska
kommissionen

Europaparlamentets
talman
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KAPITEL 3
UPPGIFT 13

VAD BETYDER DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR DIG
I PRAKTIKEN?
Fri rörlighet
Fri rörlighet Fri rörlighet Fri rörlighet
för
för varor
för tjänster
för kapital
personer

1 Jag kan köpa en begagnad bil
utomlands och ta med den hem utan
att betala någon tullavgift.

S

2 Jag kan åka vart jag vill inom EU.

S

3 Jag kan studera i ett annat EU-land.

S

4 Mina föräldrar kan anlita en
kakelläggare från ett annat EU-land
för att renovera badrummet.

S

5 Mina föräldrar kan skicka pengar till
mig i det land där jag studerar.
6 Jag kan arbeta i ett annat EU-land.
7 Jag kan köpa varor från ett annat
EU-land på nätet utan att betala
tullavgifter.

S
S
S

VISSTE
DU DETTA?
[sidan 34]
Detta tvåeuromynt kommer
från Grekland. Det avbildar en del
av en mosaik från Sparta (200-talet
e.Kr.) som visar hur Europa förs
bort av Zeus, som förklätt sig till
en tjur. Europa är en karaktär i
den grekiska mytologin som
har gett världsdelen
Europa dess namn..
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EUROPEISK KVALITETSMÄRKNING
EU‑lagstiftningen innehåller stränga regler om märkning av vissa produkter, t.ex. livsmedel,
drycker och kosmetika. Därigenom vill man skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och
hjälpa dem att fatta rätt beslut. Produkter utan märkning får inte säljas på EU:s marknad.
CE-märkningen visar om en produkt är säker. Genom
att använda denna märkning visar tillverkaren att de
produkter som säljs till konsumenter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) uppfyller villkoren i
europeiska hälso-, säkerhets- och miljölagar. I EES ingår
alla EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge.

EU-miljömärket får användas på produkter och tjänster
som har minskad miljöpåverkan. Det är en frivillig
märkning som infördes 1980 genom en EU‑lag.

EU:s energimärkning visar hur mycket energi en
apparat använder, på en skala från A till G. Klass A
(grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst
energieffektiv. Om de flesta apparater inom en viss
kategori ingår i klass A kan upp till tre extra klasser
läggas till på skalan: A+, A++ och A+++.

EU:s ekologiska märkning visar att en produkt följer
EU:s regler för ekologiskt jordbruk. I bearbetade
produkter ska minst 95 % av jordbruksingredienserna
vara ekologiska.
EU:s tre kvalitetsmärkningar visar att en produkt är
speciell för det geografiska område där de produceras
eller att den är producerad enligt en viss tradition eller
med en viss produktionsmetod.
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VILKA LÄNDER HÖR TILL EUROOMRÅDET?
Belgien

Frankrike

Litauen

Rumänien

Tjeckien

Bulgarien

Grekland

Luxemburg

Slovakien

Tyskland

Cypern

Irland

Malta

Slovenien

Ungern

Danmark

Italien

Nederländerna

Spanien

Österrike

Estland

Kroatien

Polen

Storbritannien

Finland

Lettland

Portugal

Sverige
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LÄR DIG

MER OM EU
FRÅGESPORT PÅ NÄTET – UPPTÄCK EU

Efter att ha läst denna
broschyr kan du förmodligen
mer om EU än de flesta av dina
vänner och familjemedlemmar.
Testa dina kunskaper och utmana
dina vänner med frågesporten
”Upptäck EU” på nätet: europa.eu/
teachers-corner/quiz_sv
Vem får högst poäng?
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Europa
Information om EU på samtliga 24 officiella EU‑språk:
33europa.eu
Barnhörnan
Spel och frågesport om Europa för barn och ungdomar:
33europa.eu/kids-corner
Lärarrummet
Utbildningsmaterial om EU och dess verksamhet:
33europa.eu/teachers-corner/
Europeiska ungdomsportalen
Europeisk och nationell information om utbildning, jobb, resor och
mycket annat för ungdomar:
33europa.eu/youth/Eu_sv
EU i ditt land
Informationskontor om EU på olika håll i Europa. Du kan ringa det
kostnadsfria numret och ställa frågor (00 800 6 7 8 9 10 11), skicka
e‑post eller besöka ett kontor nära dig:
33europa.eu/european-union/contact_sv
Europeiska unionens historia
Information och videoklipp om EU:s historia,
bl.a. om unionens grundare:
33europa.eu/european-union/about-eu/history_sv
Ditt Europa
Hjälp och råd till EU‑medborgare och deras familjemedlemmar:
33europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm
Medborgardialoger
Evenemang som anordnas regelbundet runtom i EU:
33ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
EU Bookshop
En bokhandel på nätet med 110 000 titlar, 235 000 pdf‑filer och
e‑böcker på EU:s 24 officiella språk:
33publications.europa.eu/bookshop
Tyckte du denna broschyr var användbar? Tala om det för oss:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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