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Hvis du er europæer, tilhører du en familie på 27 lande og 490 millioner borgere. Har du tænkt over, hvad Den Europæiske
Union har gjort for dig? Nu har du chancen for at ﬁnde ud af det.
For at fejre 50-året for Rom-traktatens underskrivelse — og EU’s opståen — udgiver Europa-Kommissionen denne brochure,
»50 veje frem — Europas største succeshistorier«, netop for at fremhæve Den Europæiske Unions betydning for os alle. Denne
interessante og underholdende publikation giver 50 eksempler fra virkelighedens verden på, hvordan mennesker i Europa og
udenfor har nydt godt af — og fortsat vil nyde godt af — Den Europæiske Union. Der er en lang række historier fra ».eu« og
euroen til historien om, hvordan du nu lettere kan rejse med dine kæledyr.
Denne publikation ﬁndes også online på: http://europa.eu/success50/index_da.htm

ISBN 978-92-79-04879-1
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50 veje frem
EU’s største succeshistorier
Du har måske bemærket, at det i 2007 er 50 år siden, Rom-traktaten blev underskrevet. I den
anledning har Europa-Kommissionen udgivet denne brochure med titlen »50 veje frem — EU’s største
succeshistorier« for at forklare EU’s betydning for borgerne i Europa.
Formålet med brochuren er på en interessant og underholdende måde at vise, hvordan det europæiske
samarbejde har været — og fortsat vil være — til gavn for befolkningen i Europa og andre dele af verden.
Den Europæiske Union (EU) er en stor familie bestående af 27 lande og 490 millioner borgere, som samarbejder
om at skabe fred og velstand. I anledning af 50-årsjubilæet for Rom-traktaten, som er en af de grundsten, EU er
bygget på, får du her 50 historier om nogle af de mange ting, EU har opnået i tidens løb.
Alle historierne er skrevet i et levende og mundret sprog, som ikke forudsætter nogen forhåndsviden. For hver
historie er der mindst ét link til en internetside, hvor du kan få ﬂere oplysninger, og i visse tilfælde er der oven i
købet mulighed for at få historien illustreret yderligere i form af en kort video.
Hvis du bladrer lidt i brochuren, vil du sikkert blive overrasket over, hvor bredt et område disse succeshistorier
spænder over, og der er vel at mærke kun tale om et lille udpluk. Du kan f.eks. læse om de ﬂere millioner unge
mennesker, der studerer i udlandet, om domænenavnet ».eu«, som er med til at opbygge en ny europæisk
identitet på internettet, og om de tiltag, EU har gjort i bestræbelserne på at sænke prisen på ﬂybilletter. Der er
en historie om, at de europæiske politistyrker fanger ﬂere kriminelle i kraft af øget samarbejde, en historie om,
hvordan vi har fået mindre forurenende biler, og sågar en historie om årsagen til, at det er blevet lettere at tage
sin hund eller kat med ud at rejse. Der er både helt dugfriske succeshistorier og historier, som kan spores tilbage
til EU’s spæde begyndelse, og der bliver også sat fokus på de næste 50 år.
»50 veje frem — EU’s største succeshistorier« er en søsterudgivelse til hjemmesiden af samme navn, hvor
historierne præsenteres i form af en virtuel museumsrundvisning. Du ﬁnder hjemmesiden på følgende adresse:
http://europa.eu/success50/
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Mobilitet på det
europæiske arbejdsmarked

© stock.xchng

Vidste du, at man som borger i et EU-land har ret til at bosætte sig og arbejde i et hvilket som helst andet EU-land
under de samme vilkår som dem, der gælder for det pågældende lands egne indbyggere? Over 53 % af EU’s borgere
betragter denne ret som en af de allerstørste fordele ved EU, men det er kun ca. 1,5 %, der rent faktisk benytter sig af
muligheden, og dette tal har været stort set uændret i 30 år.

At arbejde i udlandet er normalt en fantastisk oplevelse. Man får chancen for at lære et nyt sprog, opleve en ny kultur og
udvikle nye færdigheder. Det er efterhånden mange år siden, at de fysiske og psykologiske barrierer for at bosætte sig og
arbejde i udlandet blev nedbrudt, og i dag er det meget lettere, end det var tidligere.
EU satte i forbindelse med det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet i 2006 fokus på behovet for større mobilitet
på arbejdsmarkedet og gav støtte til projekter med det formål at gøre ﬂere EU-borgere villige til at ﬂytte for at få arbejde.
Samtidig blev der banet vej for en mere vidtrækkende EU-politik på området, som forventes at blive vedtaget i 2007. Målet
er at udvikle en reel »mobilitetskultur« i Europa.
Arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa støttes allerede i form af tiltag som Eures-jobsøgningsportalen, koordineringen
af systemerne for social sikring og et tværeuropæisk informationssystem for social sikring på internettet (EUlisses), så man
kan holde sig ajour med sine rettigheder med hensyn til social sikring i et hvilket som helst EU-land. Anerkendelsen af
eksamensbeviser og faglige kvaliﬁkationer på tværs af landegrænser i henhold til »Bologna-processen« har ligeledes gjort
tingene meget lettere for mange EU-borgere.

Forskerne viser vejen
Nogle sektorer, f.eks. turistsektoren og landbrugssektoren, er naturligvis mere »mobile« end andre. Et andet område, der er
på forkant, når det gælder mobilitet på arbejdsmarkedet, er forskningssektoren, hvilket ikke mindst skyldes EU. Siden 1984
har forskere, som har ønsket at få udvidet deres horisont ved at arbejde i udlandet, nemlig modtaget støtte via EU-ordninger
såsom Marie Curie-stipendiater og forskeruddannelsesnetværk.

Sæt lidt farve på din karriere

Yderligere oplysninger
Links:
 Det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet 2006
http://ec.europa.eu/employment_social/
workersmobility_2006/index.cfm?id_page=160
 EUlisses
http://ec.europa.eu/employment_social/
social_security_schemes/eulisses/jetspeed/
 Eures
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=da
 Marie Curie-ordningen
http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/
researchers/objectives_en.html
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Der er sket en ulykke — ring 112!
Forestil dig, at du er på ferie i et andet EU-land og er vidne til en ulykke. Du er den eneste person i nærheden og skal
tilkalde en ambulance eller politiet. Hvad skal du gøre? Ringe 112 selvfølgelig.

© stock.xchng

112-nummeret er det fælles europæiske alarmnummer. Du kan ringe 112 i alle EU’s medlemsstater samt i en række lande
uden for EU — såsom Island, Liechtenstein og Norge — for at få hjælp fra redningstjenesterne. Du skal blot huske et enkelt
alarmnummer, uanset hvor du er — og det er 112.
I nogle lande er 112 nu det eneste alarmnummer. I andre lande fungerer det stadig sideløbende med det nationale
alarmnummer. I begge tilfælde vil du dog få kontakt til den redningstjeneste, du skal bruge, hvis du ringer 112.

Hjælpen er lige ved hånden
Med det stigende antal europæiske borgere, der rejser til andre lande for at arbejde eller for fornøjelsens skyld, er der brug
for et enkelt europæisk alarmnummer, der dækker hele Europa. Derfor blev 112 oprettet i 1991. Siden da har EU-landene
skabt infrastrukturen for at få 112 til at fungere og er nu forpligtet til at sikre, at man kan ringe til 112 fra en fastnet- eller
mobiltelefon.
Der arbejdes stadig på at forbedre systemet. Især forsøger man at sikre, at redningstjenesterne i alle EU-landene præcist kan
ﬁnde ud af, hvor en person ringer fra. Dette er meget vigtigt for at sikre, at hjælpen kommer frem så hurtigt som muligt.
EU-landene har aftalt, at de vil sørge for, at alarmcentralerne kan besvare opkald på fremmedsprog, ligesom de vil informere
deres borgere om eksistensen af 112.

112: ét nummer til alle nødsituationer

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen — Informationssamfundet
— 112, ét enkelt europæisk alarmnummer
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/
implementation_enforcement/112/index_en.htm
 Europa-Kommissionen — Borgerbeskyttelse
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/112/
112_en.htm
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Global solidaritet —
bistand fra Europa
Europa-Kommissionen yder nødhjælp til millioner af verdens fattigste mennesker. Og vi standser ikke her — vi kan
også hjælpe lande med at udvikle sig. Se bare på det krigshærgede Afghanistan.

© ECHO

Den Europæiske Union er en af verdens største donorer til udvikling og humanitær bistand. Europa-Kommissionen har sikret,
at fonde anvendes eﬀektivt, og at hjælpen kommer frem, hvor den er mest tiltrængt. Tag f.eks. Afghanistan. Vi har ydet
humanitær bistand dér siden 1992, og siden Talibans fald i 2001 er vi også begyndt at yde udviklingsstøtte.

Førstehjælp
Siden 2001 har Afghanistan modtaget mere end 260 mio. EUR i humanitær bistand. Og sikke landet havde brug for det —
millioner blev fortrængt af borgerkrigen, som hærgede i 23 år. Folk kommer tilbage fra nabolande som Iran og Pakistan, og
Kommissionen hjælper dem ved at yde humanitær bistand i form af forsyninger af fødevarer, vand, husly og beskyttelse.
Som om afghanerne ikke havde nok at tackle, er deres land fra naturens hånd tit udsat for naturkatastrofer som
oversvømmelse, jordskælv, jordskred og tørkeperioder. Der er ydet millioner for at hjælpe ofrene med at komme over disse
problemer. I oktober 2006 udbetalte Europa-Kommissionen 2,5 mio. EUR i nødhjælp til at støtte de mennesker, der er ramt
af den seneste tørkeperiode. Der var specielt fokus på at hjælpe handicappede mennesker og husstande.

Genopbygning efterfulgt af udvikling
I 2002 lovede EU at stille 1 mia. EUR til rådighed som genopbygningsbistand til Afghanistan over en femårsperiode. Blandt
resultaterne af denne hjælp er der nye sundhedsklinikker, forbedring af veje, vellykkede valg i 2004 og 2005, forbedret
overvågning samt styring af told og grænse. Europas støtte vil fortsætte med fokus på borgernes sundhed, administrative
reform og landlig udvikling.
Selvfølgelig kunne vi ikke have gjort dette alene. I løbet af årene har en række partnerorganisationer hjulpet os med at
levere livsvigtige tjenester til Afghanistan, bl.a. FN, internationale, regeringsuafhængige organisationer, Røde Kors og Røde
Halvmåne.

Humanitær hjælp er tilgængelig … fra Europa

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen, Humanitær Bistand (ECHO)
http://ec.europa.eu/echo/
 EuropeAid — Programmer og projekter — Asien
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia/
afghanistan_en.htm
 EU i verden
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm
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Charter om fundamentale
rettigheder
Det europæiske charter om grundlæggende rettigheder er et af de vigtigste EU-dokumenter nogensinde. Men
hovedparten af indholdet er dog nedskrevet mange gange før. Så hvorfor eksisterer det, og hvorfor er det en af EU’s
største succeshistorier?

© stock.xchng

Det europæiske charter om grundlæggende rettigheder samler alle de forskellige dokumenter om de europæiske borgeres
rettigheder, som ﬁndes andre steder i EU, samt alle domsafsigelser fra de oﬃcielle retsinstanser i EU.
Før chartret blev udarbejdet, var det, som om alt var skrevet ned på mange forskellige stykker papir og arkiveret på mange
forskellige steder. Nu ﬁndes det hele i ét charter, så enhver kan få et overblik og se præcist, hvilke rettigheder han eller hun
har.
Desuden fastlægges i chartret for første gang nogensinde visse fundamentale økonomiske og sociale rettigheder. F.eks. står
der i chartret, at alle har ret til beskæftigelse og også ret til at strejke.

Få overblik over dine fundamentale rettigheder

Seks overskrifter
Chartret beskriver alle de grundlæggende rettigheder under seks overskrifter: værdighed, friheder, ligestilling, solidaritet,
borgerrettigheder og retfærdighed. Disse rettigheder er universelle, hvilket betyder, at de gælder for alle uanset f.eks.
nationalitet eller bopæl.
Chartret er en nutidig tekst og omfatter rettigheder såsom beskyttelse af personoplysninger og bioetiske standarder og
forsøger også at tackle nogle af tidens krævende spørgsmål, som opstår med de nyeste udviklinger inden for informationsteknologi og genetiske opdagelser. Det samme gælder for rettighederne vedrørende miljø- og forbrugerbeskyttelse, som
også fremgår klart af chartret.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed: chartret om
grundlæggende rettigheder
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/en/
charter-preamble.html

Selv om chartret ikke giver Den Europæiske Union ﬂere beføjelser eller de europæiske borgere nye rettigheder, gør det disse
rettigheder mere synlige, hvilket til gengæld gør EU-borgerne i stand til mere end nogensinde at få mest muligt ud af Den
Europæiske Union.
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Bad sikkert i EU
Europæerne kræver, at vandkvaliteten i deres have, søer og ﬂoder er sikret. Dette er vigtigt for fritidsaktiviteter, for
sundheden og for turistsektoren. Derfor er det godt at vide, at opretholdelse og forbedring af kvaliteten af Europas
badevand siden 1970’erne har været en af Den Europæiske Unions prioriteter.

© stock.xchng

Kvaliteten af det vand, vi svømmer og leger i, når vi besøger Europas strande, søer og ﬂoder, er vigtig for os alle. Der kan
nemlig være en lang række skadelige bakterier og forurenende stoﬀer i vand, som gør os syge og skader miljøet.
Det er ikke kun turisterne, der ønsker sikkert vand. Turistsektoren er også afhængig af rent og sikkert vand, så de kan trække
folk til feriestederne og sikre, at de vender tilbage år efter år.

Sikre strande er kun ét klik væk
Derfor er det godt at vide, at forbedring og overvågning af kvaliteten af vores badevand prioriteres højt i Den Europæiske
Union. Nu kan du på et websted ﬁnde alle oplysninger om vandkvaliteten i alle lande i EU. I et onlineatlas kan du
ﬁnde oplysninger om en bestemt strand, der interesserer dig. Du kan undersøge, om vandet lever op til de strenge
kvalitetsstandarder, f.eks. overvågning af, om vandet er forurenet med E. Coli eller intestinale enterokokker, der udgør den
største fare for badegæsterne. Dette giver en større følelse af sikkerhed, navnlig fordi det normalt er børn, der svømmer eller
leger i vandet.

Fortsat overvågning
Overvågning af badevandskvaliteten er ikke noget nyt i EU. I 1976 vedtog EU det første direktiv, som direkte havde til
formål at forbedre badevandskvaliteten, og to andre fulgte i 2002 og 2006. Disse direktiver sikrer, at den mest avancerede
videnskab bruges til at overvåge kvaliteten af badevandet. Det betyder også, at de europæiske borgere hurtigt vil opdage
det, hvis vandkvaliteten ikke lever op til den acceptable standard.

Rent badevand fremmer den lokale udvikling

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Miljø: badevandskvalitet
http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_
en.html
 EU’s badevandsatlas
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl
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Europa forenet mod
trusler imod sundheden

© Europa-Kommissionen

Den Europæiske Union har en enestående position til at yde en samlet indsats mod sygdomme og epidemier. EU’s
ekspertise på områder som fødevaresikkerhed, oﬀentlig sundhed og forskning giver mulighed for at håndtere trusler
mod både menneske- og dyresundhed.

Europæiske forskere og sundhedseksperter har mange års erfaring i at håndtere trusler mod folkesundheden, såsom mundog klovesyge og BSE (bedre kendt som »kogalskab«). Det er evnen til at samle al relevant ekspertise for at tackle et problem,
som gør EU til en eﬀektiv og kompetent aktør, når det gælder sygdomsbekæmpelse. Et eksempel er den måde, hvorpå EU
håndterer truslen om fugleinﬂuenza.

Humant og eﬀektivt
I december 2005 blev nye europæiske love fremsat for at stoppe spredningen af fugleinﬂuenza. Det er vigtigt at understrege,
at disse regler er eﬀektive på tværs af hele kontinentet — en forenet indsats, som giver alle europæere den samme
beskyttelsesgrad, uanset hvor de bor. Lovene siger, at alle inﬁcerede fugle skal slås ned på human vis, og giver dyrlæger
bemyndigelse til at stoppe menneskers og varers bevægelse ud og ind af afspærrede områder omkring et inﬁceret sted.
Europa-Kommissionen har også bedt de europæiske lande om at øge deres overvågning og registrering af fugleinﬂuenza.
EU er ligeledes ansvarlig for at overvåge sygdommen som en trussel mod folkesundheden. Europa-Kommissionen er i færd
med at koordinere et tidligt advarsels- og indsatssystem, og en webportal kaldet »Health Emergency & Diseases Information
System« (HEDIS) er blevet udviklet i tilfælde af yderligere sygdomsudbrud.
Denne række af tiltag er en reel gevinst for EU-borgerne: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet kan rådgive om,
hvordan sygdommen påvirker fødevaresikkerheden; speciﬁkke europæiske videnskabskomitéer kan give råd på områder
som forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljømæssig indvirkning; og penge er blevet stillet til rådighed for forskning i
fugle- og pandemisk inﬂuenza.

Håndtering af fugleinﬂuenza i EU

Yderligere oplysninger
Links:
 Fugle- og human pandemisk inﬂuenza —
Europa-Kommissionens indsats
http://ec.europa.eu/world/avian_inﬂuenza/index.htm
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Tillidsvotum til demokratiet
De ﬂeste europæiske borgere går til stemmeurnerne med et par års mellemrum. Men europæiske observatører tager
regelmæssigt på besøg på valgsteder rundt omkring i verden, hvor demokratiet ikke er så stabilt, for at sikre, at
valgene afholdes på demokratisk vis.

For at hjælpe demokratiseringsprocessen på vej sender EU hvert år observatører til adskillige valg. Alene i 2006 sendte EU
observatører ud til valg til mere end 12 steder.

© 2002 EC/O.Lehner

I Europa tager man i dag demokratiet så meget for givet, at mange europæere glemmer at udøve deres demokratiske
rettigheder ved stemmeurnen. I visse andre dele af verden er man ikke så heldig. Millioner af mennesker verden over
drømmer om at leve i et demokrati, og når de får en chance for at stemme, stiller de sig i kø i ﬂere timer uden for valgstederne
og vandrer endda i dagevis til den nærmeste by.
Valgsted (Sierra Leone)

Et vågent øje
I 2006 rejste EU’s valgobservatørmission til Den Demokratiske Republik Congo. Omkring 30 hold ankom til landet en måned
før valget og blev der i 18 uger for at holde et vågent øje med processen. På selve valgdagen ankom 75 ekstra hold for at
overvåge valget.
Selv om den vellykkede afstemning kan tilskrives det congolesiske folks og politikernes større demokratiske modenhed, hjalp
de europæiske observatørers tilstedeværelse med at øge tilliden til valgprocessen og legitimere den i lokalbefolkningens
øjne.

Demokratiets »mirakel«
Dette var det første ﬂerpartivalg i mere end ﬁre årtier, og mange congolesere håbede, at valget ville bidrage til endelig at
skabe fred og stabilitet i dette kriseramte og krigshærgede land, som er på størrelse med Vesteuropa.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Eksterne Forbindelser: EU-bistand til valghandlinger
og valgovervågning
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/
eu_election_ass_observ/index.htm
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Skønhed uden brutalitet
Millioner af EU-borgere benytter kosmetik og personlige plejemidler såsom sæbe, tandpasta og andre toiletartikler.
Takket være det europæiske forbud mod kosmetiske dyreforsøg er disse produkter sikre at anvende og har ikke været
brugt i smertefulde dyreforsøg.

Siden november 2004 har EU helt forbudt dyreforsøg med færdige kosmetikprodukter. Dette forbud vil stoppe alle
tilbageværende dyreforsøg, der har været krævet for at checke sikkerheden af mange af ingredienserne i disse produkter.
Selvfølgelig er sikkerheden af disse vidt udbredte forbrugsvarer væsentlige for den menneskelige sundhed. Derfor er nye
metoder på vej, som kan erstatte dyreforsøg.

© stock.xchng

Det europæiske forbud mod kosmetiske dyreforsøg betyder, at vi kan bruge kosmetik, personlige plejemidler og andre
toiletartikler til at se godt ud, dufte godt og føle os godt tilpas, uden at uskyldige dyr skal udsættes for smerte og lidelser.

Ikke længere testet på dyr …

Forﬁne, begrænse, erstatte
Mange grupper arbejder for at forbedre dyrevelfærd og reducere dyreforsøg i alle brancher, herunder medicinal-, kemi- og
kosmetikbranchen. Europæiske industriorganisationer, forskningsinstitutioner, ikke-statslige organisationer og europæiske
lande samarbejder for at forﬁne, begrænse og erstatte dyreforsøg, hvor det er muligt, og uden at kompromittere menneskelig
sikkerhed. Dette er kendt som 3R-princippet, der er dannet af de engelske ord »reﬁne«, »reduce« og »replace«.
The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing er blevet oprettet. Det er et samarbejdsprojekt, der
går ud på at sikre, at nogle af Europas dygtigste videnskabsfolk bruger 3R-princippet i forbindelse med dyreforsøg. Ved at
anvende nye computermetoder og større omtanke omkring processerne håber man at få stor indﬂydelse på anvendelsen af
dyreforsøg i Europa.
Ingen bryder sig om dyreforsøg, men det er ofte den eneste måde, hvorpå man kan bevise, at medicin eller andre livsvigtige
produkter er sikre. Forbuddet vil vise, at alternative, innovative metoder er lige så sikre og eﬀektive. Det vil være godt for
dyrene og ligeledes godt for europæiske virksomheder.

Yderligere oplysninger
Links:
 Kosmetik og dyreforsøg
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/
cosm_animal_test.htm
 Det europæiske partnerskab til fremme af alternativer til
dyreforsøg
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm

-8957370_Succes_DA.indd Sec1:8

22-10-2007 12:50:22

Hjælp til passagerer,
hvis rejse bliver afbrudt

For de ﬂeste mennesker er ﬂyrejse langtfra en hverdagsting. Når deres ﬂy er forsinket eller aﬂyst — og de måske efterlades
i et fremmed land, hvis sprog de ikke taler, med få alternative hjemrejsemuligheder — så har de brug for hjælp til at
minimere generne og til at omorganisere deres fortsatte rejse med så få forstyrrelser som muligt. For at sikre, at de får
den nødvendige hjælp, har de europæiske lande vedtaget regler for ﬂypassagerers rettigheder. Disse regler gælder for alle
ﬂyselskaber — ruteﬂy, charter, fuld service eller billige ﬂy — og til alle ﬂyvninger med afgang fra eller ankomst til en
lufthavn i EU, som drives af ﬂyselskaber, der er registret i EU.
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At rejse med ﬂy kan være stressende, især hvis ens rejse bliver afbrudt. Men takket være EU-regler skal ﬂyselskaber
nu sørge for deres passagerer og arrangere alternative transportmuligheder for dem, når deres rejser afbrydes. Hvis
fejlen skyldes ﬂyselskabet, skal de i nogle tilfælde også betale en kompensation til de berørte passagerer.

Kend dine rettigheder — før du ﬂyver

Automatisk hjælp
Passagerer, der er ude for, at deres ﬂy er forsinket i mere end nogle få timer, er aﬂyst uden forudgående varsel eller selv er
blevet nægtet boarding, fordi ﬂyselskabet har for mange passagerer i forhold til ledige sæder, skal have øjeblikkelig hjælp
af ﬂyselskabet. Det er ﬂyselskabets ansvar at organisere alternative rejsearrangementer for at få passagererne frem til deres
slutdestination (eller tilbage til der, hvor de startede, hvis det ikke giver mening at fortsætte rejsen), medmindre passageren
vælger ikke at rejse eller at få hele rejsens pris tilbagebetalt. Afhængigt af forsinkelsens længde skal ﬂyselskabet ligeledes
sørge for mad og forfriskninger, kommunikationsfaciliteter og — hvis forsinkelsen varer natten over — logi.
Øjeblikkelig assistance skal gives til passagerer uanset årsagen til forsinkelsen, upåagtet om problemet er inden for
ﬂyselskabets kontrol eller ej. I visse tilfælde, hvor ﬂyselskabet er ansvarlig for, at rejsen afbrydes — især når en passager
nægtes boarding — skal ﬂyselskabet betale erstatning til passageren.

Yderligere oplysninger
Links:
 Passagerrettigheder i Den Europæiske Union
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/
passenger_rights/information_en.htm
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En mindelsesværdig dato —
den 9. maj er Europadag
Hvad betyder den 9. maj for dig? Det er Europadag, og den er lige så meget et symbol for europæisk succes som det
europæiske ﬂag, hymnen eller endda euroen. Europadagen er en dag, hvor fred, stabilitet og statsborgerskab fejres.

Fællesskab og statsborgerskab
Grunden til, at Schuman valgte kul- og stålindustrien, var enkel. Kul og stål var grundlaget for militær magt. Hvis disse
kunne reguleres med en fredelig struktur af europæiske lande — som kun få år tidligere havde til hensigt at udslette
hinanden — ville man kunne opnå større stabilitet og fred i Europa. Omtrent 35 år senere, i 1985, besluttede EU-ledere at
indstifte »Europadagen« for at fejre europæisk fællesskab og statsborgerskab den 9. maj hvert år.

En skønne dag
Europadagen er mere end blot en række festlige begivenheder. Som eksempel startede »9. maj-initiativet« i 2004 med det
formål at øge de unge europæeres kendskab til ekstern støtte og udviklingssamarbejde ved at tilegne den 9. maj til debat
i skolerne i hele Europa. I 2006 deltog omkring 52 000 studerende i 33 europæiske regioner i debatter sponsoreret via
9. maj-initiativet.

Europa-Kommissionen

De færreste kender til baggrunden for Europadagen. Den 9. maj 1950 satte Robert Schuman, der tilskrives æren som »fader«
til Den Europæiske Union, processen i gang med en presseerklæring i Paris. Denne erklæring, med anden verdenskrig som
baggrund, opfordrede Frankrig, Tyskland og andre europæiske lande til at slutte sig sammen og sammenlægge deres kul- og
stålproduktion gennem en nystartet europæisk organisation. Det var det første skridt mod det, vi i dag betegner som Den
Europæiske Union.
Robert Schuman (til højre) startede det hele …

Yderligere oplysninger
Links:
 Schuman-erklæringen
http://ec.europa.eu/publications/booklets/
eu_documentation/04/txt01_da.htm
 Europadagen, den 9. maj: et symbol for Europa
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_da.htm
 9. maj-initiativet
http://ec.europa.eu/europeaid/9-may-initiative/
about_initiative_en.htm
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Europæisk identitet på internettet

© Europa-Kommissionen

Siden april 2006 har mere end 2,5 millioner europæere valgt ».eu« som endelsen på deres internetadresse. Via ».eu«
er Europa nu blevet synligt på internettet.

Hvad siger din internetadresse om dig? Er du en ».com« eller en ».org«? Er du en ».de«, ».es« eller ».uk«? Du er måske endda en
».biz«. Men har du hørt om ».eu«? Den blev skabt med et specielt formål: for at synliggøre Europa på internettet. Og sikke en
succes det er blevet!

Et europæisk mærke — for private og erhverv
Med ».eu« kan du vise, at du også er europæer! Du kan registrere din personlige eller din skoles, klubs eller organisations
hjemmeside. En anden fordel er, at I kan få den beskyttelse, de europæiske love yder for jeres rettigheder som forbrugere og
individer — særligt vedrørende privatliv og beskyttelse af personlige data.
Det giver også europæiske virksomheder et virkeligt løft. Med ».eu« kan de udvide deres horisonter og forøge deres markedsandel.
Det er særligt brugbart for organisationer, der arbejder på europæisk plan, som f.eks. virksomheder, der drager fordel af EU’s indre
marked. Indtil nu har sådanne virksomheder enten baseret deres internetpræsentation i ét land eller oprettet hjemmesider i hvert
af de EU-lande, de har arbejdet i — med nødvendigheden af at oprette hjemmesider, der ender på ».uk«, ».es«, ».de« og meget
andet. Med ».eu« kan de få én enkelt »topniveau«-endelse på deres internetdomæne, der i sandhed er et europæisk mærke. Dette
er nyttigt i en tid, hvor ﬂere og ﬂere webadresser bliver set og markedsført som mærkevarer på samme måde som logoer.

Mere .eu end nogensinde
Hvis du ønsker det, kan du stadig registrere et nyt ».eu«-domænenavn ved at kontakte en virksomhed, der kan ordne det for dig.
Du kan ﬁnde en liste over disse kompetente registreringsmyndigheder på internettet. Der er en kort ventetid, men hvis du har
bopæl i EU, og det navn, du ønsker, er ledigt (kan undersøges på nettet), kan du blot betale et mindre gebyr, og det er dit!
Hvis du vil vide mere om ».eu«, kan du få yderligere oplysninger fra den ansvarlige organisation for administration og registrering
af ».eu«-domænenavne hos det europæiske register for internetnavne (European Registry of Internet Domain Names (EURid))
eller fra Europa-Kommissionen (se links).
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».eu« har været en stor succes

Yderligere oplysninger
Links:
 Faktablad om ».eu« fra GD for Informationssamfundet
og Medier
http://ec.europa.eu/information_society/doc/
factsheets/055-doteu-april06-da.pdf
 Tillykke ».eu«!
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/
index_en.htm
 EURid’s hjemmeside
http://www.eurid.org/
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Europas reaktion på tab af
biodiversitet
Nogle mennesker har kaldt det overambitiøst. Andre har sagt, at beskyttelse af plante- og dyrearter er en kamp, der
ikke kan vindes. Men med mere end 20 000 lokaliteter i Europa, som nu er tilknyttet Natura 2000-netværket, og de
sjældne arter, som er reddet fra at være tæt på udryddelse, taler resultaterne for sig selv.

De beskyttede områder fungerer efter princippet om »bæredygtig udvikling«. Her anerkendes det, at mennesket er en
integreret del af naturarven, og da omkring en femtedel af EU’s areal er omfattet af netværket, er det afgjort en integreret
del af det europæiske landskab.
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Det er en almindeligt udbredt myte, at når først et område er blevet en del af Natura 2000, er det forbudt område for
traditionelle aktiviteter som jagt og landbrug. Dette er ikke rigtigt. Og netværket gør heller ikke krav på at besidde
området.

Europæisk biodiversitet på ret køl

Det betyder, at æren for at være én af de 50 bedste europæiske succeshistorier burde deles med interessenter i hele EU — de
private jordejere og -brugere, interesserede borgere, naturbevaringsgrupper og politikere — fordi de alle sammen er med
til at få Europas biodiversitet på ret køl.

En virkelig succes
Netværket består af en række særlige bevaringsområder (SAC’er), som er udpeget på grund af de næsten 200 truede typer
levesteder og 800 arter, som er opført på listen i EU’s habitatdirektiv. Det omfatter også særligt beskyttede områder (SPA’er),
som er klassiﬁceret under fugledirektivet med ca. 200 truede fuglearter og vådområder.
Disse områder medvirker til at vedligeholde eller, om nødvendigt, genetablere sårbare levesteder og plante- og dyrearter i
deres naturlige områder, som kan strække sig over ﬂere regioner eller endog overskride landegrænser. Det er det gode ved
et fælleseuropæisk program som Natura 2000.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Miljø: biodiversitet
http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
 The World Conservation Union
http://www.iucn.org/

Indrømmet, der er ifølge World Conservation Union (den internationale union for naturbevaring) 16 119 truede arter i
verden, herunder kendte arter som isbjørne, hajer og Middelhavsblomster. Men det er også sandt, at europæiske tiltag
(lovgivning og beskyttelse) har reddet arter som f.eks. havørnen.
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Kysten er klar
Når det gælder alt fra overvågning af ﬁskefangster og sikring af følsomme kyster til håndtering af kriminel aktivitet
til søs, så er EU en vigtig aktør på dette kæmpe område — havsikkerhed og -beskyttelse.

EU støtter allerede en fællesaktion for at højne sikkerheden til søs og beskytte havmiljøet. Det er en aktion, som ikke ville
kunne gennemføres af ét land alene. »POP&C«-projektet (Pollution Prevention and Control) til forebyggelse og begrænsning
af forurening er blot ét eksempel på avanceret forskning støttet af Europa-Kommissionen, der skal hjælpe skibsejere til både
at forstå og håndtere risikoen forbundet med udslip.
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Havfugle, havpattedyr, forskellige ﬁskearter og selve kystlinjen står over for mange trusler fra søfartsrelaterede aktiviteter,
der omfatter forurening fra skibe på grund af ulykker eller bevidst oliedumping og anden kriminel aktivitet.

Ordentlig beskyttelse af havmiljøet

Fællesskab gør stærkere
Der gøres meget på dette område. EU-lovgivning, -foranstaltninger og -kontroller er blevet styrket i slipstrømmen af Erikaog Prestige-katastroferne. Udfasning af enkeltskrogede skibe og mere kontrol i havnene er eksempler på bestræbelserne på
at forbedre søfartssikkerheden i EU.
Vores have giver også ly for mindre synlig kriminel aktivitet som f.eks. transport af illegale indvandrere, smugleri og
terrorisme. Skal man bekæmpe det, kræves der en pålidelig og eﬀektiv kontrol og overvågning af traﬁkken. EU støtter
udviklingen af sporingssystemer til lands, i luften og via satellit.

En ny og omfattende tilgang
EU er også ved at gennemføre en høring om en bredere »europæisk havpolitik«, hvor man indsamler synspunkter fra alle, fra
brancheorganisationer til regeringer, individuelle borgere og miljøgrupper.

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen — Søfartsanliggender —
Høring om havpolitik
http://ec.europa.eu/maritimeaﬀairs/policy_en.html
 Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
http://emsa.europa.eu/

Hvad er der på spil? Havet er en vigtig ressource, der skal beskyttes og udnyttes klogt. EU-landene erkender, at kystområderne
og de kystnære farvande er vigtige, og at de må samarbejde for et sundere, sikrere havmiljø.
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Europa uden grænser
Hvis du er så heldig at være borger i EU, så har du ret til at rejse, leve og arbejde hvor som helst i Europa. Med 27
medlemsstater betyder det mange muligheder for at lære mere og udforske nye kulturer.
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Den Europæiske Unions stiftere drømte, at kontinentet en dag ville blive et sted, hvor mennesker, varer, tjenester og penge
havde fri bevægelighed. Halvtreds år senere realiseres drømmen på mange af livets aspekter — ikke mindst i den måde,
hvorpå Europas næsten 500 millioner borgere så nemt kan bevæge sig rundt på kontinentet.

Mere end ferie
Vi er i dag selvfølgelig blevet vant til at kunne tage på ferie i EU uden at skulle have visa eller at skulle gennem andre
bureaukratiske foranstaltninger. Det at rive grænser ned betyder dog meget mere end det! Tusinder af europæere ﬂytter
til andre lande for at samle arbejdserfaring i udlandet. Igen, i de ﬂeste tilfælde er det ikke påkrævet at have et specielt
visum, uanset hvor længe du ønsker at blive. Hvis du ﬂytter til et andet land og får et job, berettiger EU-regler dig til at blive
behandlet på samme måde som de lokale.

Åbne sind
Unge mennesker har nydt godt af udviklingen i det grænsefrie Europa. Med hjælp fra forskellige EU-programmer har
omkring to millioner studenter prøvet kræfter med studier i udlandet. Det øgede ﬂow af mennesker og den fælles forståelse,
som rejser giver, kan kun bidrage til at fostre en sans for europæisk identitet.
Et antal EU-lande har taget yderligere skridt i retning af at skære ned på bureaukratiet. Under Schengen-aftalen har en
gruppe EU-medlemsstater besluttet helt at droppe deres fælles grænsekontroller, hvilket betyder, at millioner af europæere
kan rejse uden pas!

Gå om bord mod et grænsefrit Europa

Yderligere oplysninger
Links:
 Formaliteter ved udrejse og indrejse
(Den Europæiske Union)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/da/citizens/
travelling/before-departure/index.html
 Schengen-området (Den Europæiske Union)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/da/citizens/
travelling/schengen-area/index.html
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Din mobiltelefon —
førende i verden

Omkring 82 % af verdens mobiltelefonbrugere har telefoner, der er baseret på GSM-standarden. Alene i 2005 erhvervede
denne standard ﬂere kunder, end der sammenlagt er brugere af alle andre mobilteknologier i verden. GMS-standarden gør
det muligt for brugere i forskellige netværk og med forskellige telefoner at kommunikere med hinanden. De fælles regler
har skabt et europæisk hjemmemarked på hundreder af millioner mennesker med europæiske ﬁrmaer i spidsen. GSM er
også en sand europæisk supersucces, da konkurrencen har resulteret i mere ny udvikling hos ﬁrmaerne og dermed billigere
priser hos forbrugerne.
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Hvad er det, der ringer? Det er din mobiltelefon, så du må hellere tage den. Over 2 milliarder mennesker i over
217 lande og områder bruger nu mobiltelefoner, der er baseret på GSM-standarden. Den blev udviklet af EUstøttet forskning og udbredt ved EU’s regler og standardiseringsbestræbelser. Dette har hjulpet GSM til at blive den
dominerende standard på verdensplan.

For hvert opkald har hun en milliard mulige talepartnere

Endnu mere ved hånden end før
I dag bygger Europa videre på denne succes for at bevare sin ledende position til at omfatte fremtidige generationer af
mobilt kommunikationsudstyr. Anden generation (2G) GSM-baserede tjenester er allerede ved at blive suppleret af tredje
generation (3G). 3G byder på nye og avancerede tjenester såsom mulighed for at surfe på internettet, handle og betale samt
se ﬁlm og lytte til musik på vores mobiltelefoner.

Betal mindre for mobiltelefonopkald i udlandet
Mens de ﬂeste omkostninger forbundet med brug af mobiltelefoner er faldet markant, er priserne for at bruge en mobiltelefon
i udlandet stadig overdrevet høje. Disse »roaming«-gebyrer giver problemer for mere end 147 millioner EU-borgere.
I årevis har Kommissionen arbejdet på at få disse gebyrer ned, og meget snart vil rejsende kunne ringe til deres kære
derhjemme uden at bekymre sig om de høje omkostninger. Med alle de penge, du sparer, vil der muligvis ikke være plads
til en telefon i din lomme mere.

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen, Informationssamfundet:
mobil og trådløs kommunikation
http://ec.europa.eu/information_society/industry/
comms/mobile/index_en.htm
 Europa-Kommissionen, Informationssamfundet:
internationale roamingtariﬀer
http://ec.europa.eu/information_society/activities/
roaming/index_en.htm
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Sund og sikker mad
og omtanke for landdistrikterne

Siden da har situationen i Europa ændret sig, og det har EU’s landbrugspolitik også. I dag spiller emner som miljø og sikring
af landskabet en vigtig rolle. Der lægges meget vægt på at sikre bæredygtig produktion og på respekt for vores naturlige
miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.
For de nuværende EU-borgere er det svært at forestille sig grænser for fødevareforsyningen. Vores forretninger bugner af et
enormt udvalg af friske og forarbejdede varer. Men sådan har det ikke altid været. Den fælles landbrugspolitik blev udtænkt
i 1958 for at støtte landmændene, der prøvede at mætte et sultent kontinent.
Den politik viste sig at være en kæmpe succes, da det moderne Europa har glæde af en sikker fødevareforsyning. Faktisk er den
fælles fødevarepolitik blevet ændret, så den afspejler denne overﬂod. Landbrugspolitikken af i dag er gearet til produktion
af fødevarer af høj kvalitet og andre landbrugsprodukter, hvor der tages vare på miljøet og udviklingen i landdistrikterne.
Inden for landbrugspolitikkens rammer er initiativer med til at fremme udviklingen i landdistrikterne ikke blot til gavn for
landmændene, men også samfundene i landdistrikterne i almindelighed, fordi de sikrer en bæredygtig udvikling og bevarer
den kulturelle arv.

Fra jord til bord
EU lægger nu kræfter i at gøre fødekæden så sikker som muligt gennem »fra jord til bord«-strategien.
Producenter, forædlingsvirksomheder og importører skal sikre, at deres fødevarer og ingredienser kan spores hele vejen tilbage i
produktionskæden. De skal også kunne identiﬁcere alle deres leverandører, heriblandt de udenlandske.

© Europa-Kommissionen

Efter anden verdenskrig sultede man i dele af Europa, fordi der var alvorlig fødevaremangel. EU’s
grundlæggere tacklede dette problem ved at yde støtte til produktion af de basale fødevarer gennem den
fælles landbrugspolitik.

Mad i overﬂod, men nu med en bæredygtig smag

Yderligere oplysninger
Links:
 Fødevaresikkerhed: fra jord til bord
http://ec.europa.eu/food/index_da.htm
 Landbrug og udvikling af landdistrikter
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm

Integreret tilgang
Det giver mening, at EU har en integreret tilgang til fødevaresikkerhed, som også beskæftiger sig med spørgsmål som brug af
genetisk modiﬁcerede produkter, dyrevelfærd, brug af pesticider samt sundhed og ernæring.
Nu er der også Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som arbejder på at gøre videnskabelig vurdering af
fødevaresikkerheden mere gennemskuelig.
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Europæisk volontørtjeneste
Studenter, der som Ella er ivrige efter at udvide deres horisont, lære om nye kulturer og hjælpe, hvor de kan, kan takke
den europæiske volontørtjeneste (EVS) for den mulighed.

© stock.xchng

Det var i skolen, Ella første gang hørte om EVS-programmet. Idéen er ganske enkel. Det er en måde at opmuntre unge
mellem 18 og 25 år til at tilbringe et halvt til et helt år i et andet land.
Men som Ella snart skulle erfare, er det ikke nogen ferie. EVS-projekter udfører et nyttigt stykke arbejde med at hjælpe
mennesker på forskellige områder. Ofte er det inden for eksempelvis miljø, kunst og kultur og tilmed sport og fritid (det er
ikke bare arbejde det hele). Volontører har også aktiviteter rettet mod børn, unge og ældre.

Regler, bestemmelser … og sjov
Der er selvfølgelig nogle regler og bestemmelser, som skal overholdes, selv for noget så sjovt og givende som dette. Der
skal være tre partnere involveret i ethvert EVS-projekt. Det drejer sig om volontøren Ella, værtsorganisationen, som ﬁnder
arbejde til hende, og den organisation, der sendte hende afsted. Desuden skal et af de lande, der er involveret, være et
EU-land. Dertil kommer, at som volontør får Ella ikke betaling for det arbejde, hun udfører. Hun får dog betalt alle sine
omkostninger til rejse, forsikring, mad og bolig, og hun får endda også lommepenge.
Unge mennesker som Ella, i alderen 12 år og derover, har ydet deres bidrag til værtslandene igennem mere end et årti. Men
forholdet er til alles bedste. Volontører får lært mere om et andet land, lærer nye sprog og får gennem værtslandets øjne
indsigt i det Europa, de har lagt bag sig, gennem værtslandets øjne.

Volontørtjeneste kan ændre liv

Yderligere oplysninger
Links:
 Hvad er den europæiske volontørtjeneste? OSS
http://ec.europa.eu/youth/program/guide/
action2_en.html
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Har du allerede fundet dit kald?
Du har sikkert hørt navnet Leonardo da Vinci i forbindelse med en ﬁlm om nogle koder. Han var en af historiens
største opﬁndere. I dag har han lagt navn til et europæisk program for erhvervsuddannelse, der hjælper mennesker
fra alle dele af Europa til at få adgang til en erhvervsuddannelse og ﬁnde vej til en bedre fremtid.

Praktik
Leonardo handler om erhvervsuddannelse, hvilket vil sige at uddanne mennesker ved at give dem beskæftigelseskompetencer
inden for en bestemt branche eller industri. Projekterne fokuserer på praktisk erfaring, så folk får lettere ved at ﬁnde arbejde
inden for de områder, der interesserer dem mest. Tag f.eks. et program til fremme af kvægavl i Ungarn og et, der støtter
kartografer i Litauen. Leonardo er blot ét af programmerne i EU’s strategi for livslang læring, hvor meningen er at højne
arbejdskraftens kompetencer på alle områder.

Skabe netværk og lære sprog
Når det afgøres, hvilke projekter der kan få Leonardo-støtte, bliver der set på de helt enkle kvaliteter, som er med til at
bygge et bedre Europa. Noget, som gør det nemmere for Europas borgere at bevæge sig omkring og ﬁnde et arbejde.
Interessante aktiviteter, der inspirerer og opmuntrer til læring af nye sprog. Det kan også være opbygning af netværk inden
for erhvervsuddannelserne og hjælp til organisationer, så de kan samarbejde mere eﬀektivt i Europa og give borgerne lettere
adgang til en erhvervsuddannelse.

© stock.xchng

Leonardo da Vinci-programmet er blevet en gigantisk succes. Programmet har nu kørt i 20 år, og i løbet af bare de seneste
seks år er der givet midler på omkring 1,15 mia. EUR til støtte for projekter i 33 lande. Leonardo var en stor visionær
europæer i sin tid, og nu næsten 500 år efter hans død er han stadig en inspirationskilde også uden for EU ved etablering af
uddannelsespladser i f.eks. Island, Tyrkiet og Østeuropa.
Han ved, hvad han vil være

Yderligere oplysninger
Links:
 Leonardo da Vinci-programmet
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
structure/leonardo_en.html
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Patenteret proces
Hvis du kan opﬁnde noget helt nyt, kan du tjene en formue. Men du skal kunne beskytte din opﬁndelse, så alle ved, at
det var din gode idé. Her er det, at den europæiske patentkonvention (EPC) kommer ind i billedet.

© stock.xchng

Tanken om at beskytte en idé synes måske underlig for nogle, men hvis du opﬁnder noget eller får en unik idé, så er der
mening i at forhindre andre i at stjæle eller bruge din »intellektuelle ejendom«, som om det var deres.
Traditionelt er det dét, patenter bruges til. Men før EPC fandtes, var det ikke let at beskytte intellektuel ejendomsret med et
patent i Europa. Du ville have været nødt til at udtage en særlig patentansøgning i hvert land. Eftersom de forskellige lande
havde forskellige procedurer og hver deres sprog, var det ensbetydende med en lang og kostbar proces.

Patentet prøves af eksperter
Siden 1978 har det dog været meget nemmere takket være patentkonventionen. Nu er det en central proces, der styrer
patentansøgningen i alle 27 medlemsstater (og et par andre lande i Europa). Der er stadig udgifter til oversættelse af dine
patenterede idéer, men de kommer senere, og efter at dit patent er prøvet eller undersøgt.
Endnu ﬁndes der ikke et Europapatent, som dækker EU med bare ét dokument. Det, der kaldes et europæisk patent, er
faktisk en »pakke« med nationale patenter, men med ét fælles referencenummer og kun én ansøgning i første omgang.
De europæiske patentkontorer (EPO) ligger i München og Haag, hvor højt specialiserede patentundersøgere vurderer og sikrer
dine idéer. Du kan også se europæiske patenter online på webstedet »esp@cenet«. Der er over 50 millioner unikke idéer!
Hvis du anmelder en ansøgning igennem det system, kan du oven i købet være heldig at blive nomineret til konkurrencen
om årets europæiske opﬁnder.

Det europæiske patent beskytter dine projekter

Yderligere oplysninger
Links:
 Det europæiske patentkontor
http://www.epo.org/index.html
 esp@cenet — Europæisk netværk af patentdatabaser
http://www.espacenet.com/index.en.htm
 Årets europæiske opﬁnder —
Det Europæiske Patentforum
http://www.european-inventor.org/
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Kortet, der sikrer din sundhed
på rejsen

Kortet blev indført i 2004 og kan nu bruges i omkring 30 lande. Det er med til at forenkle procedurerne, når man skal have
lægehjælp, hvis uheldet er ude, mens man beﬁnder sig i et andet europæisk land. Det er helt gratis og erstatter alle de gamle
typer af dokumenter, som man tidligere skulle sørge for at have med sig til udlandet (E111, E110, E128 og E119). Hvert lands
kort har samme design, og det betyder, at alle ansatte i sundshedssektorer straks kan genkende det, også selv om de ikke
taler samme sprog.

Samme niveau for alle
Alle, som er berettigede til behandling i deres hjemlands sundhedssystem, bør have kortet med. Det kan bruges midlertidigt
i et andet land, f.eks. under ferie eller arbejde. Når du viser det, kan du som EU-borger være sikker på, at sundhedsvæsenet i
det land, du besøger, ved, at du skal behandles på lige fod med lokale borgere — det er din ret. Der har været lidt bekymring
om, at der måske kunne være følsomme personoplysninger på kortet, men det er der ikke. Kortet indeholder kun basale
oplysninger såsom personnummer og fødselsdato.

Omkostninger til behandling
Det afhænger af reglerne i det land, du besøger, om du selv skal betale nogle af omkostningerne til behandling. Hvis du viser
dit kort, er det sandsynligvis nemmere for dig at få en refusion, når du kommer hjem igen.
Det udvider horisonten at rejse, og det bringer forskellige nationaliteter tættere på hinanden. Med det europæiske
sygesikringsbevis kan alle EU-borgerne rejse i vished om at være sikrede.

© Europa-Parlamentet

De ﬂeste elsker at rejse, men det er sjovest, når man er rask. Det gratis europæiske sygesikringsbevis giver tryghed
til over 50 millioner mennesker. Kortet hjælper dem til at få den behandling, de har ret til, hvis de bliver syge eller er
ude for en ulykke i udlandet.

Deborah Carella bor i udlandet og er glad
for sit europæiske sygesikringsbevis

Yderligere oplysninger
Links:
 Det europæiske sygesikringsbevis — OSS
http://www.ec.europa.eu/employment_social/
healthcard/citoyens_en.htm
 Det europæiske sygesikringsbevis — Overblik
http://www.ec.europa.eu/employment_social/
healthcard/situation_en.htm
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Konsulær beskyttelse
for alle EU-borgere

© Europa-Kommissionen

Alle EU-landenes ambassader og konsulater i lande uden for EU yder hjælp og beskyttelse til alle borgere med EUpas, uanset hvilket land de kommer fra. Det gælder, hvis deres eget land ikke har en repræsentation i det land, de
besøger.

Loven fastslår, at alle EU-borgere skal tilbydes diplomatisk beskyttelse af de ambassader eller konsulater, der har
repræsentation uden for EU’s grænser.

Alle behandles lige
Det er kun i et begrænset antal lande uden for Den Europæiske Union, at man ﬁnder konsulater eller ambassader fra alle de
europæiske lande. Af den grund sikrer EU, at de forskellige lande arbejder sammen, hvis europæere har brug for hjælp, når
de rejser. Hvis rejsende har brug for hjælp i et land, som ikke har et konsulat fra deres eget land, skal de blot henvende sig til
et andet EU-lands konsulat og dér bevise deres nationalitet ved at vise et pas eller identitetskort. Konsulatet er så forpligtet
til at sikre, at borgerne får en behandling af samme standard som deres egne statsborgere.

Hvad er det, der tilbydes?
Så hvad er det lige netop, der tilbydes den nødstedte rejsende? Jo, faktisk ganske meget — hjælp ved dødsfald, mens
man er udenlands, støtte i forbindelse med alvorlig sygdom eller en ulykke, assistance, såfremt man er udsat for en grov
forbrydelse, samt hjemsendelse, hvis det er nødvendigt.
I november 2006 kom der forslag om, at denne tjeneste skulle styrkes med en række nye tiltag til forbedring af beskyttelse
af EU-borgere, som bor og arbejder i et land uden for Europa. Forslagene går også på at udvide beskyttelsen til EU-borgeres
familiemedlemmer, selv om de ikke kommer fra et EU-land.

Samtlige EU-konsulater yder beskyttelse

Yderligere oplysninger
Links:
 EU-borgere har ret til konsulær eller diplomatisk
beskyttelse fra 27 EU-lande
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/
diplomatic/fsj_citizenship_diplomatic_en.htm
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Et mere gennemsigtigt Europa
Har du spørgsmål om, hvad EU laver på et eller andet politikområde? Har du brug for rådgivning om dine rettigheder
som europæisk borger? Hvis svaret er ja, så ring til os på Europe Direct — vi er her for at hjælpe dig!

© stock.xchng

Europe Direct er en tjeneste, der er blevet oprettet for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af EU og for at hjælpe
almindelige europæere med at afkode, hvad mange ﬁnder forvirrende. Vi behandler tusinder af forespørgsler om året pr.
telefon, e-post og over internettet. Vores tjeneste har mere end 40 specialiserede, ﬂersprogede ansatte til at behandle en
række emner, der relaterer sig til EU.

Gøre regler forståelige
Vi kan hjælpe dig med at forstå de muligheder og rettigheder, der hører med til at være en europæisk borger. F.eks.
bliver vi ofte spurgt, hvordan man bedst får anerkendt en uddannelse i andre medlemsstater, eller hvordan man får en
opholdstilladelse.
Vi er temmelig eﬀektive her hos Europe Direct. Undersøgelser viser, at vi leverer de svar, folk har brug for, i første forsøg for ca.
90 % af de telefonspørgsmål, vi håndterer. Men vær ikke bekymret, hvis dit spørgsmål er mere indviklet — vi lover at ﬁnde
en ekspert til dig eller at indkalde ekstra hjælp fra andre af EU’s rådgivningstjenester såsom Citizen’s Signpost Service.

Sådan ﬁnder du os
Så hvis du har et spørgsmål, så ring til os fra en hvilken som helst af de 27 EU-lande på dette gratis telefonnummer: 00 800
6 7 8 9 10 11. Du kan også ringe fra lande uden for EU på (32-2) 299 96 96.
Vores websted viser dig også, hvordan du kan sende os en e-post eller bruge vores realtime-webassistance, som er
tilgængelig på engelsk og fransk.
Kontaktcentret er åbent for forespørgsler pr. telefon og e-post fra mandag til fredag, kl. 9.00 til 18.30.
Du kan også kontakte Europe Directs netværk af lokale informationscentre, der fungerer som en mødeplads mellem EU og
borgerne på lokalt plan. Deres opgave er at formidle information og rådgivning omkring EU’s politik, aktivt at promovere
lokal og regional debat om europæiske spørgsmål og at give oﬀentligheden mulighed for at sende feedback til EU’s
institutioner.

Direkte afkodning af Europa

Yderligere oplysninger
Links:
 Få kontakt til Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect/index_da.htm
 Europe Direct — Besøg os!
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_da.htm
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Kunne du tænke dig
at arbejde i udlandet?
Forestil dig en internetportal, som kan hjælpe dig med at søge efter et job i 31 forskellige europæiske lande, og som kan give
dig al den information, du har brug for, hvis du skal ﬂytte til udlandet. Faktisk behøver du slet ikke at forestille dig en sådan
internetportal, for den ﬁndes allerede i form af Eures. Det står for »European Employment Services« — den europæiske
portal for jobmobilitet.

© stock.xchng

Eures er et netværk, som har til formål at forbedre jobmobiliteten — med andre ord, muligheden for at arbejde i EU-lande
eller Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Øget mobilitet
Ud over at fungere som en kæmpestor jobsøgningsdatabase giver Eures-portalen mulighed for at få information og
vejledning om arbejdsforhold og levevilkår i hele Europa. Databasen er ganske vist enorm, men den er samtidig meget
brugervenlig, og man kan ﬁnde alle de oplysninger, man har brug for vedrørende emner som socialsikring, leveomkostninger,
lokale sundheds- og uddannelsessystemer, anerkendelse af kvaliﬁkationer og meget mere. Portalen er også nyttig for
arbejdsgivere, der er på udkig efter udenlandsk arbejdskraft.

Databasen, der rummer alle dine jobønsker

Det menneskelige aspekt
Man kan lægge sit cv ind på Eures og vælge at få tilsendt en e-post, når der kommer en egnet jobmulighed. Men der
fokuseres også på det menneskelige aspekt takket være et netværk bestående af 700 rådgivere, som er parat til at rådgive
såvel de jobsøgende som arbejdsgiverne om alt vedrørende international rekruttering.
Eures blev lanceret i 1993 og støttes af en lang række samarbejdspartnere, heriblandt oﬀentlige beskæftigelsesinstitutioner,
fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Tjenesten koordineres af Europa-Kommissionen, og databasen har en kapacitet
på over 800 000 aktuelle job. I Eures kan man desuden ﬁnde oplysninger om 200 000 registrerede jobsøgende og over 8 000
arbejdsgivere, så der ﬁndes ikke noget bedre sted at begynde sin søgning efter nye græsgange.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender,
Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling: Eures
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=da

- 23 957370_Succes_DA.indd Sec1:23

22-10-2007 12:50:37

Tillykke med de 20 år, Erasmus!
Det er svært at ﬁnde et bedre eksempel på en europæisk succeshistorie end Erasmus. Programmet blev lanceret i 1987
og fylder dermed 20 år i 2007!

© stock.xchng

Vidste du, at i løbet af de sidste 20 år har over 1,5 millioner studerende fået tildelt et Erasmus-stipendiat og gennemført en
del af deres uddannelse i udlandet? I 2005 var det næsten 1 % af det samlede antal studerende i Europa, der benyttede sig
af denne mulighed, og tallet stiger hvert eneste år.

Erasmus er lig med højere uddannelse
Tro nu ikke, at der kun er tale om statistik. Et Erasmus-studium anerkendes fuldt ud af den studerendes egen
uddannelsesinstitution, og der er altså ikke risiko for, at de studerende blot tager sig en smuttur til udlandet i et par måneder
for at gå på sightseeing og kun møder op til nogle få forelæsninger.
Inden afrejsen skal den studerende aﬂevere en studieplan, som skal godkendes af alle de berørte parter, heriblandt begge
de relevante uddannelsesinstitutioner. Erasmus skal faktisk også tilskrives æren for at have ændret retningslinjerne for den
europæiske politik vedrørende højere uddannelse via det, der i dag betegnes »Bologna-processen«.

Et vendepunkt i de studerendes liv
Der er også en anden årsag til, at Erasmus-stipendiater er så populære i de 31 deltagende lande. For mange studerende har et
Erasmus-stipendiat været et reelt vendepunkt i deres liv, som har åbnet deres øjne for nye oplevelser, udvidet deres horisont
og gjort dem til mere veluddannede og »hele« europæiske borgere, og det har samtidig forbedret deres jobmuligheder.
Erasmus er en vaskeægte europæisk succes!

1,5 millioner studerende kan ikke tage fejl

Yderligere oplysninger
Links:
 Hvad er Socrates/Erasmus?
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/
erasmus/what_en.html
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Handel med emissioner
Den Europæiske Unions ordning for handel med emissioner er en ny og innovativ ordning, der skal bidrage
til bekæmpelsen af klimaændringer. Den globale opvarmning udgør en trussel for os alle, men med
emissionshandelsordningen kan Europa reducere den mængde drivhusgasser, der udledes.

Politikken handler om at tage et større ansvar for, hvad vi udleder i miljøet. Emissionshandelen er en vigtig mekanisme
for opfyldelsen af Europas forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen, som er den verdensomspændende FN-aftale om
klimaændringer.

Reduktion af emissioner

© stock.xchng

Siden 2005 har alle EU’s medlemsstater deltaget i en ny strategi til bekæmpelse af klimaændringer. Ordningen for handel
med emissioner er den største af sin slags i verden og udgør en vigtig del af EU’s indsats mod klimaændringer.

En mere ansvarlig holdning til,
hvad der udledes i vores miljø

I den første fase i 2005-2007 har ordningen for emissionshandel til formål at reducere de store mængder CO2-udledninger,
der stammer fra de ca. 12 000 industrianlæg i Europa, navnlig i energisektoren og i den tunge industri. Det betyder, at
ordningen dækker næsten 50 % af alle CO2-emissioner i EU.
Fremgangsmåden er simpel. Enhver virksomhed, som er en kilde til emissioner, tildeles en »kvote« af CO2, den må udlede.
Denne mængde fastsættes i de nationale planer for hvert enkelt deltagerland og bliver reduceret efterhånden.
Hvis en virksomhed udleder mere, end dens kvote tillader, skal den købe ekstra »kulstofkreditter« fra en anden virksomhed,
som har udledt mindre end dens kvote. Dermed kan de virksomheder, der har investeret i emissionsreduktion, sælge deres
overskydende kreditter og tjene penge. I det første år blev 362 mio. t CO2-kreditter handlet på et marked, der har en værdi
af 7,2 mia. EUR.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Miljø: emissionshandelsordningen (EU ETS)
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

Øget deltagelse
I den næste fase i 2008-2012 vil ordningen også omfatte andre drivhusgasser og andre erhverv som f.eks. den civile luftfart.
Næste vigtige skridt må være en ambitiøs, global ordning, der kan bekæmpe klimaændringer med deltagelse af alle store
udledere.

- 25 957370_Succes_DA.indd Sec1:25

22-10-2007 12:50:39

Lige rettigheder
for både mor og far
Europæerne har mange rettigheder, heriblandt mange, de måske ikke er klar over, at de har. Vidste du, at alle forældre
med nyfødte børn i Europa har ret til at holde fri fra arbejde, når deres lille søn eller datter er kommet til verden?

Barselsorlov for mødre og fædre

Engang var det sådan, at en ny mor kunne tage nogle få uger fri, hvis hun var heldig, men det kunne også være, at hun blev
nødt til at opgive sit job nogle steder i Europa. Nye fædre gik måske glip af fødslen, og de ville i hvert fald ikke have fået lov
til at blive hjemme hos deres nye søn eller datter. Derfor er det nyttigt, at ligestilling mellem mænd og kvinder nu er en af de
grundlæggende rettigheder for EU’s borgere. Det betyder, at både mor og far får chancen for at skifte ble!

Sådan fungerer det
I de ﬂeste europæiske lande har begge forældre ret til tre måneders orlov, og enten far eller mor kan tage den, men de kan
dog ikke overføre orloven fra den ene til den anden. I slutningen af barselsorloven har forældrene ret til at vende tilbage
til samme job eller til en tilsvarende eller lignende stilling. For at få barselsorlov skal de måske sige til i god tid og angive
den dato, hvor orloven skal begynde og slutte. Detaljerne varierer fra land til land, men arbejdsgiverne skal overholde de
minimumskrav, som alle de europæiske lande har vedtaget.
Det er alt sammen en del af Europas kamp for ægte ligestilling mellem mænd og kvinder.

© stock.xchng

En af de vigtigste ting for et nyfødt barn, selv om det ikke ved det, er dets forældres ret til barselsorlov. Barnet skal vide,
hvor det næste måltid kommer fra, så det er rart, at både mor og far kan tage fri fra arbejde for at tage sig af det lille nye
familiemedlem.
Nu er der ﬂere muligheder for dette

Yderligere oplysninger
Links:
 Syge- og barselsorlov
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/da/citizens/working/
cross-border/sickness-maternity-leave/
index_da.html?print=true
 Missoc: social sikring for medlemsstaterne i EU og
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2003/
index_en.htm
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Udvidelse til alles bedste
Der er ikke noget som succes. I årenes løb har ﬂere og ﬂere lande bedt om at blive medlemmer af Den Europæiske
Union. Fra et fællesmarked med seks lande i 1957 til en Union med 27 lande i dag. Denne udvidelse er til fordel for
alle — så længe de nye medlemmer kan tilpasse sig EU’s trivsel og stabilitet.

© stock.xchng

Udvikling i fællesskab
Det har altid været en prioritet for EU at være en god nabo, både med hensyn til handel og politik. Europas økonomi skal
blive ved med at vokse. Så derfor er det i alles interesse, hvis der er vækst og udvikling i landene omkring EU.
Når et land ønsker at tilslutte sig EU, har det brug for hjælp med at forberede sig til forhandlingerne og medlemskabet. Det
skal vide, hvordan EU fungerer, og må være klar over, at EU-medlemskab både omfatter rettigheder og forpligtelser.

Udvidelserne har bidraget til stabilitet og trivsel i Europa

Stabilitet
De lande, der ønsker medlemskab, får skræddersyet, teknisk og økonomisk bistand og deltager i gensidige
samarbejdsprogrammer. Det sikrer stabilitet. Det er vigtigt, fordi nogle af de nyeste medlemsstater og kandidatlande
stadig kæmper med de udfordringer, der ligger i at etablere et demokrati, en fungerende markedsøkonomi og velfærd for
alle borgere. Hjælpeprogrammerne har bl.a. omfattet Phare (oprettet i 1989 for at hjælpe de tidligere kommunistlande i
Central- og Østeuropa), Ispa og Sapard (støtte til infrastruktur, landbrug og udvikling af landdistrikterne i kandidatlandene),
Cards (rettet mod landene på det vestlige Balkan) samt et særprogram for Tyrkiet. I 2007 blev der indgået aftaler om nye
bistandsprogrammer, også for Tyrkiet og landene på det vestlige Balkan.
Landene får også hjælp til at forberede sig på tættere integration med EU. På den måde tages der fuld højde for den
»oprykning« fra et potentielt kandidatland til kandidatland, som er udtryk for en vigtig politisk beslutning, efter en streng
og krævende procedure. På denne måde vil udvidelse komme alle europæere til gode.

Yderligere oplysninger
Links:
 Den Europæiske Unions aktiviteter: udvidelse
http://europa.eu/pol/enlarg/index_da.htm
 GD for Udvidelse
http://ec.europa.eu/enlargement/index_da.htm
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Investeringer i Europa
EU har i årenes løb brugt milliarder på at støtte kontinentets økonomi og på at hjælpe de igangsættere, som søger at
skabe arbejdspladser og vækst.

Villig til at løbe en risiko
Hvorfor er det netop så vigtigt at ﬁnansiere EU’s iværksættere? Ja, f.eks. fordi de skaber 75 millioner arbejdspladser og udgør
99 % af alle Europas virksomheder. Meget af den direkte støtte til mindre virksomheder udbetales gennem Den Europæiske
Investeringsfond (EIF), som blev oprettet i 1994. EIB bruger denne fond til at give SMV’erne, hvoraf mange arbejder i
informations- og kommunikationsteknologisektoren eller med bioteknologi, adgang til risikovillig kapital med henblik på
at støtte de europæiske politikker om økonomisk vækst og jobskabelse. Markedet for risikovillig kapital er enormt, i dag på
mere end 3 mia. EUR.

Garant for Europas fremtid
EIF stiller også lånegarantier til ﬁnansielle institutioner, der udlåner penge til SMV’er. Dette komplekse og ofte usynlige
arbejde er vigtigt for almindelige banker, fordi det hjælper dem med at reducere deres investeringsrisiko og tilskynder dem
til at udlåne mere til de mindre virksomheder.
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Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er en af Europas vigtigste ﬁnansieringsinstitutioner. Det skyldes hovedsageligt
det arbejde, den gør for at skaﬀe midler til ﬁnansiering af store infrastrukturprojekter og til at støtte små og mellemstore
virksomheders (SMV) vækst. EIB brugte f.eks. i 2004 28 mia. EUR på projekter, der skulle styrke de fattige områder i Europa.
Pengene blev brugt på at forbedre transport- og telekommunikationsinfrastrukturen, på initiativer til industriel udvikling,
udvikling af byområder og støtte til sundhed og uddannelse.
Sæt gang i iværksætterne …

Yderligere oplysninger
Links:
 Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
http://www.eib.org/
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Teknologier til forbedring af dit liv
Informationssamfundet var engang en fremtidsdrøm, men er nu en realitet. EU-initiativet i2010 arbejder for, at alle
EU-borgere har nem, sikker og billig adgang til den nyeste informations- og kommunikationsteknologi (ikt) — og
de mange muligheder, de tilbyder for at forbedre din dagligdag.

Adgang til information hvor som helst, når som helst
Nu kan du ofte arrangere ferie eller sende din selvangivelse lige fra din sofa — online. Mindre papirarbejde og mindre
tidsspilde, når det oﬀentlige tilbyder ﬂere og bedre oﬀentlige ydelser på internettet, er et andet mål for i2010. EU-initiativet
støtter også udviklingen og brugen af ny informations- og kommunikationsteknologi på områder som sundhed, uddannelse
og sikkerhed. Et eksempel er en europæisk teknologi installeret i biler, og som automatisk og straks tilkalder nødhjælp til det
rigtige sted, hvis der sker en ulykke. Denne nye »eCall«-teknologi forventes at ville redde mange liv — måske dit …

Lige adgang betyder lige muligheder
En af de største udfordringer er at sikre, at alle — uanset alder, fysisk formåen eller bopæl — har lige adgang til de
muligheder, som ikt giver. Til det formål har du brug for en højhastigheds-bredbåndsforbindelse til internettet. Ved at
opmuntre EU-landene til at indføre bredbånd i områder, der er mindre godt dækket, og gennem europæisk støtte til dårligt
stillede områder har i2010 været i stand til at bidrage til forbedring af bredbåndsmulighederne på tværs af EU.
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Mens du er undervejs, hører du måske musik på din mp3-spiller. Måske har du allerede sendt digitalfotos til familie og
venner med e-post eller talt med dem over internettet. Medierne kommer online med musik, ﬁlm og tv tilgængeligt på
din pc og mobiltelefon. Nye teknologier for information og kommunikation tilbyder dig mere attraktiv underholdning og
nyttige tjenester. En af prioriteterne for i2010-initiativet er at gøre så meget som muligt ud af disse muligheder.
En mulig forbedring af din livskvalitet

Yderligere oplysninger
Links:
 i2010: et europæisk informationssamfund for vækst og
beskæftigelse
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/
i2010/index_en.htm

- 29 957370_Succes_DA.indd Sec1:29

22-10-2007 12:50:45

Samarbejde på tværs af grænserne
Der er mange nationale grænser i og omkring Europa. De repræsenterer århundreders adskillelser i love, regler, vaner
— forskellige måder at gøre tingene på. Men nu til dags ligger regionernes vigtige opgaver i at udvikle økonomien
eller stoppe forurening — og de er nødt til at arbejde sammen om det. Europa gør dette nemmere.

Mange af Europas yderste regioner har store problemer. I disse grænseregioner har man følt sig langt væk, både fra sin
nationale hovedstad og fra hinanden. Man var ved at komme bagud, og der skulle ske noget hurtigt. Store EU-fremskridt
har allerede hjulpet — det indre marked, en fælles valuta, mindre paskontrol. Alt dette gør livet nemmere for folk. Og som
Europas mindst velstående regioner har de modtaget masser af støtte fra EU’s strukturfonde.
EU hjælper os dog også med at overvinde »grænseeﬀekten«. Interreg-initiativet har udviklet regioner på tværs af grænser.
Ud over at yde økonomisk bistand fremmer det den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, herunder både de økonomiske,
menneskelige og strukturelle.
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»Grænseeﬀekten«

Fjern barriererne mellem regionerne

Praktiske fordele
De praktiske fordele er tydelige. Der er f.eks. busserne. Naboregioner i Østrig og Tyskland etablerede i 1995 en »Euroregion«
og indførte, at man kunne bruge samme busbillet på begge sider af grænsen med et ubegrænset antal skift frem og tilbage.
Det har betydet, at antallet af busrejsende er steget og ligeledes den lokale turisme. Det var dog ikke helt så nemt, som
det lyder. Der skulle indføres nye billetmaskiner og koordinerede ruter, ligesom afgifter og priszoner skulle harmoniseres.
Det skulle de bruge økonomisk støtte til. EU har også investeret store midler i at forbedre togforbindelserne på tværs af
grænserne, f.eks. mellem Dublin og Belfast og mellem Helsingfors og Skt. Petersborg.

Yderligere oplysninger
Links:
 Interreg III/naboskab: programmernes websteder
http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/
progweb_en.htm

De gamle grænser havde dog nogle få fordele. Nogle af Europas store uspolerede landskaber ﬁndes i grænseområderne.
Hvis grænserne blev åbnet, kunne disse områder nemt tage skade, medmindre der blev gjort en indsats for at beskytte dem.
Interreg har støttet ordninger, som netop fokuserer på dét — smukke naturparker på tværs af grænserne.
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Billigere ﬂyrejser til alle
For ikke særligt længe siden var ﬂyrejser en dyr luksus, man kun lejlighedsvis tillod sig. Men siden EU har givet
ﬂyselskaberne mulighed for at konkurrere med hinanden, er udbuddet af ﬂyrejser og ruter steget enormt, og priserne
er faldet drastisk. Det er nu nemmere end nogensinde før at ﬂyve rundt i Europa.

Fri konkurrence
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Den internationale luftfart blev udviklet på grundlag af restriktive aftaler mellem regeringer og nationale ﬂyselskaber.
Alt for ofte ﬂøj disse ﬂyselskaber, som var sikre i deres monopolstillinger, kun, som det passede dem selv, og opkrævede
billetpriser, som var langt højere end deres omkostninger. I 1980’erne besluttede EU at sætte en stopper for disse bekvemme
ordninger og åbne markedet for fri konkurrence. Den Europæiske Union er siden 1993 sammen med ﬂere nabolande blevet
ét stort indre marked for ﬂyrejser.
Bedre udsigt — og endda billigere

Det betyder, at alle ﬂyselskaber, der har licens i et EU-land, og som opfylder sikkerhedsstandarderne og forskellige andre
betingelser, kan tilbyde ﬂyrejser overalt i EU, herunder indenrigsrejser i et andet land. Restriktionerne på billetpriser,
planlægning osv. er blevet fjernet, så i dag er den største hindring for nye ﬂyselskaber manglen på kapacitet i Europas
største lufthavne.

Nye muligheder
Resultatet af alt dette har været, at adskillige nye ﬂyselskaber er dukket op, herunder lavprisselskaber, ligesom hundredvis
af nye ruter, der forbinder et stort antal lufthavne i hele Europa. Priserne er raslet ned hos alle ﬂyselskaber, det er nemmere
at reservere billetter, navnlig via internettet, og passagererne kan nu rejse oftere, billigere og til ﬂere destinationer.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Energi og Transport: det indre marked
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/
internal_market/index_en.htm
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Katalysator for forandring
I løbet af de seneste 15 år har en ret lille, men sindrig opﬁndelse betydet en betydelig reduktion i den giftige
forurening, som din bil skaber. Det drejer sig om en katalysator, som er en lille kemisk reaktor, der sidder under din bil
og spalter de skadelige udstødningsgasser til mere miljøvenlige stoﬀer.
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Takket være først og fremmest katalysatorerne, men også brændstoﬂovgivning og motorteknologi udsender nye biler i
Europa i dag op til 95 % færre giftige luftarter end for 20 år siden.
Katalysatorer kan ændre molekylerne i bilens udstødningsgasser til noget, der er langt mindre skadeligt for de europæiske
borgere og miljøet.
I Europa så vi dem første gang i biler i 1985, og siden 1991 har alle nye biler, der sælges i EU, været udstyret med en
katalysator som følge af en vidtgående EU-lovgivning. Teknologien er også en af årsagerne til, at benzin nu er blyfri. Bly er
lige så skadeligt for katalysatorerne, som det er for mennesker.

Katalysatorer giver renere luft

Tre veje til miljøvenlighed
Derudover har man nu udviklet trevejskatalysatorer til benzinbiler, som på samme tid kan omdanne giftig kulilte og
skadelige, uforbrændte kulbrinter til kuldioxid og vand. Samtidig laves de skadelige kvælstoﬁlteforbindelser om til
uskadeligt kvælstof.
I dieselbiler gør katalytisk oxidation det samme med kulilte og kulbrinter, ligesom der i stigende grad bruges ﬁltre og andre
anordninger, som kan fjerne små dieselpartikler, der kan være skadelige, hvis du ånder dem dybt ned i lungerne.
Naturligvis slutter katalysatorhistorien ikke her. Denne teknologi bliver konstant videreudviklet, og man forsøger hele tiden
at reducere emissionerne af udstødningsgas og skabe bedre luftkvalitet for alle.

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Miljø: ren luft og transport
http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm
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Kæledyr på farten
Ferier i udlandet betød førhen, at man skulle efterlade er vigtigt familiemedlem derhjemme: kæledyret! Men takket
være et EU-kæledyrspas kan »menneskets bedste ven« nu nyde hele Europa.

Hundegalskab
En af de ting, som passet viser, er, at hvert kæledyr har et gyldigt vaccinationscertiﬁkat for rabies. Dette er hovedkravet for
adgang til alle europæiske lande, og det er et vigtigt tiltag for at bekæmpe denne ubehagelige sygdom, som kan ramme
både dyr og mennesker. Nogle lande (Irland, Malta, Sverige og Det Forenede Kongerige) forlanger også at få oplyst, at
rabiesvaccinationen har været eﬀektiv, hvilket kræver en yderligere test, som enhver dyrlæge kan ordne.
Ydermere kræver nogle få europæiske lande dokumentation for andre behandlinger for tæger og bændelorm, så det er
vigtigt, at kæledyrsejere tjekker kravene, før de tager af sted.

Tatovering eller chip
Ud over et pas vil alle berejste kæledyr få brug for noget mere varigt for at kunne identiﬁcere dem, hvor end de rejser.
Dette kan enten være i form af en tatoveret kode på kæledyrets hud eller en mikrochip (en elektronisk anordning, som kan
aﬂæses af en speciel maskine) indført under huden. I fremtiden er det sandsynligt, at mikrochippen bliver den eneste form
for identiﬁcering.
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Siden 2004 har det europæiske pas til kæledyr gjort det meget nemmere for kæledyr at rejse med deres ejere i hele Europa.
Det er ikke kun katte og hunde, som kan få pas; et kæledyr som en fritte kan også få et! De praktiske omstændigheder er
enkle: Før de tager af sted på ferie, tager ejerne bare deres kæledyr til dyrlægen og får et pas med information om vigtige
vaccinationer og andre relevante dyrlægebehandlinger.
Tag mig med!

Yderligere oplysninger
Links:
 På rejse i Europa — Kæledyr
http://europa.eu/abc/travel/pets/index_da.htm
 Kæledyrsbevægelsen (hunde, katte og fritter) —
Ikke-kommerciel bevægelse inden for EU
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
nocomm_intra_en.htm

Så hvis europæere vil gå tur med deres kæledyr på ferien, kan de nu gøre det takket være kæledyrspasset!
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Valgmuligheder —
sortliste for ﬂyselskaber
Vi kan alle føle os mere sikre i visheden om, at passagerer i EU nu kan ﬂyve sikrere. På et websted kan man tjekke
tvivlsomme ﬂyselskaber, inden man bestiller sin billet.

Europa-Kommissionen bad derfor de nationale myndigheder om at tilsende den deres »lister«, og efter en dybtgående
analyse udført af en komité af luftartssikkerhedseksperter udkom EU-sortlisten over usikre luftfartsselskaber i 2006. Den
navngiver de operatører, der ikke lever op til internationale standarder.

© stock.xchng

At ﬂyve er ikke risikofrit, men der er visse standarder, man kan forvente af luftfartsselskaberne — både for passagererne og
for fragten. Før sortlisten over ﬂyselskaber blev lavet, kunne et ﬂyselskab have ﬂyveforbud i ét EU-land, men stadig ﬂyve frit
i et andet. Hvilket budskab sender dét?

Det er bedst at vide, hvem man ﬂyver med

Undersøgelser af de næsten 100 selskaber med den tvivlsomme ære at være på den første liste afslørede mange mangler
— fra dårlig vedligeholdelse og kontrol til udtjente ﬂyvemaskiner.

Erfaringer

Yderligere oplysninger

Europa har lært en dyr lektie fra Flash Airlines-ﬂystyrtet i 2004 i Sharm el-Sheikh i Egypten. Ifølge rapporter havde dette
ﬂy ﬂyveforbud i schweizisk luftrum, men det var passagererne uvidende om. Ca. halvdelen af selskaberne på listen er
indregistreret i Den Demokratiske Republik Congo, omkring 12 i Ækvatorialguinea og det samme antal i Sierra Leone. I det
mindste har europæere nu, med hjemmesiden, et opdateret register over samvittighedsløse ﬂyselskaber.

Links:
 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
http://www.easa.europa.eu/level1/index.php
 Joint Aviation Authorities
http://www.jaa.nl/
 Liste over luftfartsselskaber med driftsforbud i EU
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety/
black_list_en.htm

Sortlisten er mere end blot et rap over ﬁngrene til disse tvivlsomme operatører og lande, som udsteder tilladelser under
bekvemmelighedsﬂag. Det har en reel eﬀekt, især når potentielle passagerer kan »stemme med fødderne« og vælge at ﬂyve
med sikrere luftfartsselskaber.
EU investerer også meget i samarbejdsprogrammer, som hjælper lande, der forsøger at leve op til sikkerhedsstandarderne.
Fra januar 2007 har Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur overtaget programmet for sikkerhedsvurderingen af
udenlandske luftfartøjer (SAFA), der førhen blev varetaget af Joint Aviation Authorities (sammenslutningen af europæiske
luftfartsmyndigheder). Det betyder, at der nu er en mere samstemmende holdning til at forbyde usikre ﬂyselskaber.
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Meget mere end blot et mærke

Miljømærket blev indført i 1993 og er et af de bedste beviser på miljøvenlighed, de europæiske produkter og tjenesteydelser
kan opnå.
Miljømærket gør det muligt for producenter, forhandlere og tjenesteudbydere at opnå anerkendelse for deres bestræbelser
på at sikre en høj grad af miljøvenlighed på alle områder. Når man som forbruger ser mærket, kan man være sikker
på, at det pågældende produkt har gjort sig fortjent til denne udmærkelse. Beslutningen om, hvorvidt et produkt skal
tildeles miljømærket, tages på baggrund af omfattende og tidssvarende forskningsresultater, og der tages bl.a. hensyn til
forbrugernes sundhed og den måde, hvorpå produktet er blevet udviklet.

Miljømærket angiver de grønneste produkter
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Der er tørke i den ene halvdel af verden og oversvømmelser i den anden, og folk er begyndt at bekymre sig mere og
mere om miljøet, ikke mindst om klimaændringerne. Takket være EU’s miljømærke, det karakteristiske symbol med
blomsten, har producenterne fået mulighed for at vise deres miljøvenlighed og forbrugerne mulighed for at støtte
dem.

Begræns kulilteforureningen
Miljømærket tildeles produkter inden for en lang række områder, f.eks. rengøringsprodukter, elektriske apparater, diverse
produkter til hus og have samt tøj. Det anvendes også i turistbranchen. Det gives ikke til mad- og drikkevarer eller produkter
inden for medicinalindustrien eller den farmaceutiske sektor og under ingen omstændigheder til produkter fremstillet ved
hjælp af processer, som »med stor sandsynlighed vil kunne forårsage alvorlig skade på mennesker eller miljøet«.
Et af formålene med miljømærket er at tilskynde ﬂere organisationer til at ansøge om mærket og til at reklamere med det,
hvis ansøgningen godkendes. Dette vil være medvirkende til at øge udbuddet af miljømærkede produkter og derigennem
øge forbrugernes opmærksomhed på miljøspørgsmål.
I 2006 var der over 300 produkter på det europæiske marked, som havde gjort sig fortjent til miljømærket, heraf hele 92 i
Italien. Det var typisk tekstilprodukter, maling til indendørs brug samt hoteller og lignende, der ﬁk tildelt det eftertragtede
mærke.
Europæerne ser sig i stigende grad om efter nye måder, hvorpå de kan begrænse den negative påvirkning af miljøet, bl.a. i
form af en begrænsning af kulilteforureningen, og det er derfor sandsynligt, at miljømærket vil få endnu større betydning
i fremtiden.
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Yderligere oplysninger
Links:
 EU-miljømærket
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm
 Det europæiske miljømærkekatalog
http://www.eco-label.com/danish/
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Sikkerhed for de europæiske
forbrugere
Europa udgør et kæmpestort marked for forbrugsvarer, men forbrugerne vil gerne være sikre på, at de produkter, de
køber, er af høj kvalitet og — frem for alt — sikre. Derfor er EU’s bestemmelser om produktsikkerhed vigtige.

Handlefrihed
Hovedformålet med bestemmelserne vedrørende produktsikkerhed er at sikre, at de europæiske forbrugere kan føle sig
trygge, uanset hvor de handler, hvad enten det er via internettet, på en markedsplads eller i en ganske almindelig forretning.
Ud over de almindelige bestemmelser er der særregler for produkter som legetøj, elektriske apparater og gasapparater samt
maskiner og fritidskøretøjer.

Sikkerhed frem for alt
Disse særregler indføres kun, i det omfang der er behov for det, eller hvis forskningsresultater viser sig at give ny viden om
en potentiel risiko. Et godt eksempel er forbuddet mod brug af phthalater. Phthalater er kemikalier, som tidligere blev brugt
til fremstilling af legetøj og andre produkter til børn for at gøre plastmaterialet blødere, men de udgør desværre en potentiel
sundhedsrisiko for børn. Derfor er brugen af phthalater nu blevet forbudt.
Det er klart, at sådanne beslutninger altid er baseret på en grundig videnskabelig vurdering.

© stock.xchng

Takket være EU’s bestemmelser vedrørende produktsikkerhed kan alle EU-borgere være sikre på at få den samme grad
af forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed. Kravene er skrappe, og mangelfulde produkter skal trækkes tilbage fra markedet.
EU har indført et system til hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), som sikrer, at forbrugere overalt i Europa hurtigt
bliver informeret om et eventuelt problem med et produkt i et bestemt område, så der om nødvendigt kan iværksættes en
tilbagekaldelse af produktet.
Succeshistorie om produktsikkerhed

Yderligere oplyninger
Links:
 EU’s direktiv om produktsikkerhed
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/revisedGPSD_en.htm
 RAPEX — De sidste nye meddelelser
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/
rapex_archives_en.cfm
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Reach holder de farlige stoﬀer væk
Takket være EU er der blevet iværksat nye kontrolprocedurer, som vil medvirke til at beskytte både miljøet og den
europæiske befolkning mod farlige kemiske stoﬀer, uden at det går ud over konkurrenceevnen for Europas kemiske
industri.

Den rigtige balance
Udfordringen har været at komme frem til den rette balance mellem et antal potentielt konkurrerende mål. Disse
er blevet påpeget i et vigtigt EU-dokument, nemlig Kommissionens hvidbog om en strategi for en ny kemikaliepolitik.
Målene inkluderede bl.a. beskyttelse af mennesker og miljø mod farlige kemikalier samt bevarelse af den europæiske
kemikalieindustris konkurrencedygtighed og tilskyndelse til testning uden dyreforsøg. Med denne nye Reach-politik har EU
arbejdet på at ﬁnde den rigtige formel.

Klare retningslinjer om farlige kemikalier
Formålet med Reach er at beskytte befolkningen mod potentielt farlige kemikalier. Men EU-landenes regeringer anerkender
dog samtidig, at virksomhederne inden for den kemiske industri skal have mulighed for at være innovative og opnå succes.
Med Reach har EU bestræbt sig på at sikre, at alle producenter, importører og brugere af kemikalier er 100 % klar over, hvad
der forventes af dem.

© stock.xchng

Frem til nu har der været for mange forvirrende sikkerhedslove vedrørende brug og håndtering af kemikalier. Med den nye
Reach-politik (registrering, evaluering og autorisation af kemikalier) forenkler EU tingene. I henhold til Reach-forordningen
skal de europæiske virksomheder vurdere og træﬀe forholdsregler om eventuelle risici, der måtte opstå som følge af de
kemikalier, som de producerer, importerer eller anvender.
Hvor farligt? Nu ved du det

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen — Reach
http://europa.eu/scadplus/glossary/
chemicals_regulatory_framework_da.htm
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Kvaliﬁkationer anerkendes
Europa arbejder hårdt på at gøre det nemmere for arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner at anerkende
udenlandske kvaliﬁkationer. Det er især af betydning for nyuddannede, som ønsker at læse videre og måske arbejde i
en anden del af Europa, men som kan frygte, at deres kvaliﬁkationer ikke vil være gyldige uden for deres hjemland.

Gensidig anerkendelse
For at denne Bologna-proces skal kunne fungere, er det af vital betydning, at europæiske lande ﬁnder en måde at anerkende
hinandens uddannelses- og erhvervsmæssige kvaliﬁkationer — nemt er det ikke, i betragtning af hvor mange forskellige
uddannelser og studieretninger der ﬁndes! Men der gøres fremskridt. For eksempel er en europæisk referenceramme for
kvaliﬁkationer (EQF) iværksat for EU og de såkaldte Bologna-lande, og det er godt nyt. Den vil sammenknytte de forskellige
landes uddannelsessystemer — inden for alle områder — så de kan oversættes indbyrdes, fordi det bliver lettere at
anerkende og overføre dem.

Haves: eksamen — ønskes: rejse
I 1984 blev der etableret et netværk af centre i Europa, der har til opgave at rådgive og informere om akademisk anerkendelse
af diplomer, erhvervet i udlandet (ENIC-NARIC). Og i 1989 indførte Europa-Kommissionen ECTS-systemet, som er et system
til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. Det bruges nu i vidt omfang til anerkendelse af studier i udlandet.
»Diplom-supplementet« er et internationalt dokument, der hjælper udenlandske arbejdsgivere og universiteter til hurtigt
at forstå forskellige eksamener.
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Europæiske lande fandt sammen i 1999 om at skabe det, der er kendt som Bologna-processen. Målet er at skabe, hvad der
kaldes et Område for europæisk højere uddannelse, og derved gøre det nemmere at komme til at studere rundt omkring i
Europa. På lang sigt vil det også være med til at fremme arbejdernes mobilitet i EU og medvirke til at gøre EU’s økonomi mere
konkurrencedygtig. Bologna-processen omfatter nu 46 lande og bygger på erfaringer fra en million Erasmus-studenter.
Et studie i bedre anerkendelse.

Yderligere oplysninger
Links:
 Anerkendelse og gennemsigtighed af kvaliﬁkationer
http ://ec.europa.eu/education/policies/
rec_qual/rec_qual_en.html
 Bologna-processen: mod et europæisk område for
videregående uddannelse
http ://ec.europa.eu/education/policies/educ/
bologna/bologna_en.html
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Politiet kan nå overalt
Takket være Den Europæiske Politienhed (Europol), som er EU’s organisation for håndhævelse af lov og orden, er der
bedre mulighed for, at politiet kan samarbejde på tværs af Europa, samtidig med at EU er blevet et sikrere sted at
være.
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Europol blev oprettet i 1999 og er et fuldt fungerende europæisk politicenter, som støtter politistyrkerne i de forskellige
EU-medlemsstater. Politifolk over hele Europa får hjælp i kampen mod narkotikahandel, illegal indvandring, terrorisme,
menneskehandel, bedrageri og hvidvaskning af penge, for blot at nævne nogle få områder.

Trusler, efterretning og sprog
Den støtte, der ydes, består af direkte hjælp, når en politistyrke i et EU-land har identiﬁceret en organiseret kriminel
struktur, som involverer to eller ﬂere EU-lande. Europol hjælper dem med informationsdeling, udarbejder »strategiske
rapporter« (såsom trusselsvurderinger) og anden slags efterretning. Enheden kan også hjælpe med teknisk ekspertise og
backup. Europols politifolk arbejder tæt sammen med medlemsstaterne for i endnu højere grad at udnytte potentialet for
samarbejde. Nogle gange kan hjælpen dog blot være at hjælpe to politistyrker med at overkomme sprogbarrierer, så de kan
tale sammen.

Fingeren på pulsen i hele Europa

Narkotika og falske pengesedler — det er hverdagskost

Yderligere oplysninger

Der er masser af eksempler på, at EU’s politistyrker har formået at splitte store kriminelle operationer med Europols hjælp.
I 2005 og 2006 arbejdede de sammen med nederlandsk og tysk politi om en indsats, der til slut optrevlede en massiv
kriminel organisation for narkotikafremstilling. I samarbejde med det amerikanske Secret Service hjalp Europol spansk og
columbiansk politi med en operation, som endte med beslaglæggelsen af falske pengesedler til en værdi af mere end 5 mio.
EUR og 4,3 mio. USD.

Links:
 Den Europæiske Politienhed
http://www.europol.europa.eu/

Antallet af henvendelser med anmodning om hjælp fra Europol stiger hvert år — det er et klart signal om, at denne unge
organisation gør det rigtige og hjælper lovlydige europæere til at få en hverdag, der ikke generes af kriminel aktivitet.
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Støtte til Europas regioner

© Europa-Kommissionen

Nogle kritikere påstår, at Europa kun er ét stort bureaukrati. Men virkeligheden er, at i løbet af de seneste 50 år har
EU ydet massiv økonomisk og politisk støtte til Europas regioner, og især til de fattigste.

Europas regionalpolitik søger at forbedre borgernes økonomiske og sociale fremtidsudsigter, bl.a. ved at reducere forskellen
mellem rige og fattige regioner. Større lighed betyder større sammenhæng for Europa som helhed — og det argument
er ikke gået upåagtet hen hos Europas grundlæggere, som kaldte til handling for at »forbedre de mindre begunstigede
områders stilling«.

Penge, der er givet godt ud
I dag bruges en tredjedel af Europas budget på at sætte fart i den økonomiske ydeevne og konkurrencedygtighed i regionerne.
Dette sker ved at bruge nogle »instrumenter« (investeringsværktøjer) som f.eks. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,
som har ydet de fattigste regioner milliarder af euro til forbedring af jobmuligheder og støtte til lokale virksomheder. En
anden fond er Samhørighedsfonden, som har til formål at ﬁnansiere initiativer på transport- og miljøområderne i Europas
fattigere regioner. Det er især vigtigt i et udvidet Europa, fordi det ofte er de nyeste lande, som behøver den slags økonomisk
hjælp.

Venskaber smedes
Den Europæiske Union bringer mennesker sammen om projektarbejder, som styrker kulturelle, økonomiske og sociale
relationer på tværs af regionale og nationale grænser. Hundredvis af projekter, som er støttet af EU og medlemsstaterne,
viser det tydeligt: For eksempel bruges der i øjeblikket millioner af euro på at forbedre transportforbindelser og infrastruktur,
der bringer steder på den iberiske halvø, som før var isolerede, tættere på resten af Europa. Et andet eksempel omfatter
»Alpeuregio«-initiativet, som har bragt alperegionerne i Italien og Østrig sammen for at forbedre deres økonomiske ydeevne,
og IRMA-projektet, som yder hjælp til forebyggelse af oversvømmelse i de seks lande langs den nordlige del af Rhinen. Dette
er kun et par af de mange eksempler på succes i Europas regioner.

Ny motorvej forbinder Porto med Valença do Minho på
grænsen til Galicien i Portugal

Yderligere oplysninger
Links:
 Regionalpolitik — Inforegio
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
 Succeshistorier: projekter i Europa
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_en.cfm?pay=AT&region=AT33&the=10
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Oscars og Gyldne Palmer
er også europæiske

Har du set Lars von Triers Dogville, Jean-Pierre Jeunets prisbelønnede Amélie, Michael Hanekes vinder af de Gyldne Palmer
Skjult eller den nylige Oscar-vinder De andres liv af Florian Henckel von Donnersmarck? Det er bare eksempler på nogle af de
mange succesrige europæiske ﬁlm, som publikum i hele Europa og resten af verden har haft mulighed for at se takket være
Media-programmet.
I de seneste 18 år har Media støttet de kreative aspekter af ﬁlmbranchen, samtidig med at der er blevet taget hensyn til det
forretningsmæssige aspekt af den audiovisuelle sektor, herunder områder som produktion og distribution.
Europa-Kommissionen står for programmet og har beskrevet ﬁlmbranchen som en vektor for følelse af fællesskab og for
europæisk kultur og identitet, især for unge mennesker. Mange europæiske lande er for små til selv at have en blomstrende
ﬁlmbranche, men Media giver kunstnerne mulighed for at samarbejde og inspirere hinanden på tværs af landegrænser til
gavn for alle parter.

Resultaterne taler for sig selv
I 2005 bidrog Media med 9,5 mio. EUR i støtte til ﬁlm, ﬁlmfestivaler og ﬁlmrelaterede arrangementer. Næsten 300 projekter har
modtaget omkring 17,6 mio. EUR til udarbejdelse af manuskripter. Der er blevet brugt mere end 60 mio. EUR på distribution af
1 554 ﬁlm- og tv-projekter, som takket være denne støtte også kunne ses i andre lande end i det land, hvor de blev produceret.
Dette skaber tværkulturel forståelse og er med til at forme europæisk identitet.
Media har desuden ydet støtte til uddannelses- og pilotprojekter samt til et netværk af 670 uafhængige biografer med over
1 500 biografsale i 340 byer og 50 lande på verdensplan. Hver euro fra EU-budgettet genererer private investeringer i branchen
på ca. 6 EUR.
Fremtiden tegner sig også lys. Media 2007-programmet har et budget på 755 mio. EUR frem til 2013. Distributionen og
promoveringen af europæiske ﬁlm uden for oprindelseslandet i hele Europa og på verdensplan forbliver den vigtigste aktivitet
(næsten 65 % af det samlede budget). Det tilstræber også specielt, at vores ﬁlmindustri er på højde med de nye digitale
teknologier. Så næste gang du ser en ﬁlm, så se efter navnet Media — enten i rulleteksten eller på ﬁlmplakaten!
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Uden Media-støtte ville nogle af Europas mest kendte ﬁlm stadig være på idéplanet. Støtten til ﬁlmindustrien og den
audiovisuelle industri har fremmet den europæiske kulturelle identitet i næsten 20 år.

Media støtter den europæiske ﬁlmverden

Yderligere oplysninger
Links:
 Media-programmet
http://ec.europa.eu/information_society/media/
index_en.htm
 Informationssamfundet og medier
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/
index_en.htm
 Europa-Kommissionen — Informationssamfundet
— Media 2007
http://ec.europa.eu/information_society/doc/
factsheets/061-media-en.pdf
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Ny energi til fremtiden

Iter, som betyder »vejen« på latin, bygges i Sydfrankrig af et team bestående af de dygtigste videnskabsmænd fra Europa.
Anvendelse af kernefusion kunne være fremtiden for verdens energiproduktion. Allerede før Iter var Europa på forkant med
udviklingen inden for fusionsenergi via JET (en forkortelse for »Joint European Torus«, der kan oversættes til »fælleseuropæisk
torus«), verdens største atomforsøgsreaktor.
Fusion er den energi, der driver solen — med andre ord den energi, der er betingelsen for alt liv på jorden. Princippet bag
fusionsenergi er, at to lette brintatomer presses sammen til ét helium- og energiatom. I solen »brændes« mere end 600
millioner ton hydrogen hvert sekund. Iter skal arbejde under mindre forhold end solen — men det betyder, at det skal blive
endnu varmere!
For at opnå dette anvendes der en ringformet maskine, en såkaldt »tokamak«, til at opvarme brintgas til en temperatur på
100 millioner grader og presse den sammen ved hjælp af specielle magneter. Dertil skal der bruges en masse energi, men
når hydrogen fusionerer, vil det generere 10 gange mere. Forestil dig, hvor vigtigt det kunne være for en voksende verden,
hvis forbrug af energi vokser og vokser.

Energi i stor skala
Iter er verdens største energiforskningsprojekt, og der er i sandhed tale om et internationalt projekt med bidrag fra både
Kina, Indien, Japan, Rusland, Sydkorea, USA og Europa. Projektet kommer til at koste ca. 10 mia. EUR over en periode på 35
år, og europæiske lande vil bidrage med omkring halvdelen af dette beløb. Skulle det lykkes, vil det være startskuddet til en
praktisk talt ubegrænset forsyning af vedvarende energi til hele verden.

© Europa-Kommissionen

Kernefusionsprojektet Iter har mindre end ét år på bagen, men udviklingen af det bagvedliggende koncept startede
for mere end 50 år siden. Der vil muligvis gå endnu 50 år, før projektet bliver til virkelighed. Men det kunne være
værd at vente på, for det byder på en af de største af alle præmier: adgang til ubegrænset solenergi ved hjælp af
kernefusion.

Iter: kompleks videnskab med store idéer

Yderligere oplysninger
Links:
 GD for Forskning: fusionsenergi
http://ec.europa.eu/research/energy/fu/
article_1122_en.htm
 Det europæiske fællesskabshandlingsprogram Iter og
udviklingen af fusionsenergi
http://ec.europa.eu/research/energy/fu/fu_rd/
article_3329_en.htm
 JET — EFDA
http://www.jet.efda.org/
 Iter
http://www.iter.org/
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Væk med aﬀaldet!

Økonomisk vækst og den velfærd, det medfører, er en af Den Europæiske Unions væsentligste målsætninger. Men økonomisk
vækst har ofte en ubehagelig bivirkning — der produceres mere aﬀald. I takt med at fabrikkernes produktion øges, og
forbruget stiger, produceres der mere aﬀald, som skal bortskaﬀes på en eller anden måde. EU’s indsats mod aﬀald omfatter
f.eks. beskatning af ikke-genanvendelig emballage og er allerede et stort skridt i retning mod at sikre økonomisk vækst
uden øgede aﬀaldsmængder til følge. Samtidig bliver genbrug et mere og mere udbredt fænomen. I 2002 blev der f.eks.
gennemsnitligt genbrugt 58 % af den samlede mængde glasaﬀald og 57 % af den samlede mængde metalaﬀald.
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EU’s strategi for aﬀaldshåndtering og genbrug kan måske nok siges at være et lidt underligt emne for en succeshistorie,
men den er ikke desto mindre et meget vigtigt bidrag til EU-borgernes livskvalitet både nu og i fremtiden.

Et vigtigt bidrag til vores livskvalitet

Tankeløse forbrugere
I EU producerer vi hvert år 2 mia. tons aﬀald, hvilket svarer til ca. 3,5 tons aﬀald pr. person. Aﬀaldet dumpes på lossepladser
eller brændes på miljøskadelige forbrændingsanlæg. Lossepladser forurener luften, vandet og jorden og sender kuldioxid
og metan ud i atmosfæren og kemikalier og pesticider ned i jorden og grundvandet. Dette udgør igen en sundhedsrisiko for
både mennesker, planter og dyr.

Velstand og aﬀald skal skilles ad
Den primære målsætning i EU’s sjette miljøhandlingsplan er at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og
aﬀaldsophobning, så EU’s vækst ikke længere medfører øget aﬀaldsproduktion. Dette skal ske på tre måder: via forebyggelse
af aﬀaldsophobning, via øget genbrug og via bedre bortskaﬀelse.

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen — Miljø —
Oversigt over strategier vedrørende aﬀaldshåndtering
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

EU har naturligvis et tæt samarbejde med de nationale og regionale myndigheder i de enkelte medlemsstater, da det jo
er dér, disse strategier skal føres ud i praksis. Det er vigtigt, at vi alle sammen benytter vores lokale ﬂaskecontainere og
aﬀaldsbeholdere, men det er også vigtigt at huske på, hvor langt vi rent faktisk allerede er nået på dette område.
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EU skaber forbindelse i Europa
Uanset hvor du skal hen, så kan de transeuropæiske net (TEN) hjælpe dig. De transeuropæiske net transporterer
ikke kun mennesker og varer, men også el, gas og information overalt i Europa. TEN medvirker til at formidle
kommunikation mellem Europas borgere, hvilket er selve indbegrebet af, hvad EU står for.

De transeuropæiske transportnet (TEN-T) har forbedret såvel tog-, vej- og lufttraﬁknettene samt vandvejene i Europa, og de
forbinder desuden alle de forskellige transportsystemer, så de hver især udnyttes optimalt. Det er en temmelig krævende
opgave, og Europa er da også på forkant med udviklingen inden for intelligent transportstyring. Vi har oven i købet vores
eget satellitbaserede radionavigationssystem, Galileo.
TEN anvendes desuden på søfartsområdet i form af systemer til registrering af skibspositioner, rapportering om skibe,
der transporterer farligt gods, samt kommunikation til varetagelse af sikkerhed til søs. TEN sørger også for sikkerhed og
eﬀektivitet i luftrummet via luftrumskoordinering og regulering af lufttraﬁk.
Der er stadig nogle huller i det europæiske transportsystem, men takket være TEN vil EU-landenes regeringer snart være
i stand til at udfylde disse. Det er endnu vigtigere end før, efter at EU er blevet udvidet. Der er blevet foretaget store
investeringer i højhastighedstogforbindelser, og i det omfang det har været nødvendigt, er der blevet ydet støtte til arbejdet
med at forbinde nyanlagte veje med det eksisterende vejnet. Alle de forskellige brikker bliver kort sagt samlet til ét stort
europæisk transportnet af høj kvalitet, og der bliver samtidig taget hensyn til miljøet.

Energi
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Transport

TEN — Et netværk af forbindelser

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa — Glossar: transeuropæiske net
http://europa.eu/scadplus/glossary/ten_da.htm

De transeuropæiske energinet (TEN-E) omfatter elektricitets- og naturgassektorerne. De medvirker til at skabe et indre
marked for energi i Europa og til at sikre, at EU’s borgere altid har tilstrækkelig energiforsyning.

Kommunikation
De transeuropæiske telekommunikationsnet (eTEN) forbinder Europas telekommunikationsbaserede tjenester og er som
sådan omdrejningspunktet i handlingsplanen »eEurope — Et informationssamfund for alle«.
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Flere valgmuligheder for
forbrugerne
En slovakisk ingeniør med en spansk universitetsgrad, der er ansat hos en tysk bilproducent på en fabrik i Det
Forenede Kongerige, som er ﬁnansieret af en italiensk bank og får elektricitet fra Frankrig — velkommen til det
indre marked!

Flere valgmuligheder?
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EU’s indre marked handler om fri bevægelighed med hensyn til varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, og det
udgør som sådan en af EU’s største bedrifter. Fællesmarkedet handler dermed også om »ﬂere valgmuligheder« — ﬂere
valgmuligheder for forbrugerne med hensyn til, hvor de handler, hvad de køber, og hvor mange penge de bruger, ﬂere
valgmuligheder for de studerende og arbejdstagerne med hensyn til, hvor de studerer og arbejder, og ﬂere valgmuligheder
for investorer og virksomheder med hensyn til, hvor de investerer, køber og sælger.
Flere valgmuligheder overalt, ikke kun i supermarkedet

Hvorfor er det vigtigt med ﬂere valgmuligheder? Svaret er, at det gør livet, arbejde og leg mere og mere eﬀektivt — hvilket
er med til at skabe øget vækst, beskæftigelse samt bedre levevilkår for alle. Den større eﬀektivitet kan f.eks. illustreres ved,
at studerende har mulighed for at vælge et ønskestudie i udlandet, hvis det ikke tilbydes i deres hjemland, og at en bank kan
investere i udenlandske projekter, der passer bedre til kundernes behov.
Den større eﬀektivitet kan også illustreres ved, at det er muligt at købe elektronikprodukter, energiforsyning eller
entreprenørarbejde i det EU-land, som tilbyder dem til den laveste pris, i fuld forvisning om, at de købte varer eller
tjenesteydelser lever op til de samme sundheds- og sikkerhedskrav som dem, der gælder i hjemlandet. Denne større
eﬀektivitet skyldes, at der er færre barrierer for konkurrencen på det europæiske fællesmarked.

Endnu ﬂere fordele

Yderligere oplysninger
Links:
 Det europæiske fællesmarked:
færre barrierer, ﬂere muligheder
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Det indre marked er så stort, at det er interessant for lande i andre dele af verden at handle med EU, og det fælles marked
er således med til at fremme handel med resten af verden. Sidst, men ikke mindst, er de bedre muligheder for at handle
sammen med til at udvide vores horisont. Vi taler i ﬁnske mobiltelefoner, går i italienske jakkesæt, kører i tjekkiske biler,
spiser på græske restauranter og investerer penge på børsen i Irland.

- 45 957370_Succes_DA.indd Sec1:45

22-10-2007 12:51:07

En pagt for stabilitet og vækst

For mange mennesker er Den Økonomiske og Monetære Union, også kaldet ØMU’en, lig med en masse indviklede økonomiske
regler og bestemmelser. Det kan der måske være noget om. Langt vigtigere er den eﬀekt, som ØMU’en har på den europæiske
økonomi, på erhvervslivet og for borgerne. Det primære formål med ØMU’en er at medvirke til at skabe stabilitet og bæredygtig
økonomisk vækst i Europa og for europæerne. Økonomisk stabilitet skaber de bedste rammer for nye arbejdspladser og øget
velstand.
Hvordan opnås dette så i praksis? Svaret er på tre forskellige måder. For det første har euroområdet en uafhængig centralbank,
som bl.a. skal begrænse inﬂationen. For det andet skaber den fælles møntfod, euroen, øget integration og eﬀektivitet på det
fælles marked, f.eks. ved at sikre let gennemskuelige priser, som fremmer handel på tværs af landegrænser og giver øget
konkurrence og dermed lavere priser. For det tredje har medlemsstaterne aftalt i den såkaldte stabilitets- og vækstpagt, at de
ikke vil bruge ﬂere penge, end de tjener, da dette naturligvis ville give problemer for alle lande i euroområdet på lang sigt.

© Europa-Kommissionen

Hvad har Den Økonomiske og Monetære Union egentlig givet EU-borgerne? Ja, hvad med f.eks. billigere lån og bedre
pensioner for blot at nævne to ting!

Euroen skaber stabilitet

Flere fordele
En af de vigtigste ting ved ØMU’en er den ihærdige indsats for at sikre bæredygtige nationale budgetter og bekæmpe inﬂation.
Siden ØMU’ens indførelse er renter og inﬂation faldet til et historisk lavt niveau, og det er til gavn for alle dele af samfundet.
Renterne på medlemsstaternes nationalgæld er faldet, hvilket har frigivet en større andel af skatteborgernes penge til investeringer
i hospitaler, pensioner, infrastruktur og/eller lavere skatter. Takket være den lave og stabile inﬂation har virksomhederne
mulighed for at lægge langsigtede planer og investere mere med begrænset risiko. Det fremmer handel og vækst og skaber ﬂere
arbejdspladser. Det er desuden blevet billigere og mindre risikabelt at låne penge, og dermed har ﬂere fået mulighed for f.eks. at
tage lån i deres bolig. Manglende økonomisk stabilitet og høj inﬂation var tidligere et stort problem, men med ØMU’en kan EU’s
borgere nu se frem til mere rolige og økonomisk gunstige tider.

Yderligere oplysninger
Links:
 ØMU’en: en historisk oversigt
http://ec.europa.eu/economy_ﬁnance/emu_history/
index_en.htm
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Euroen — din billet
til det nye Europa

© Europa-Kommissionen

Alle kender euroen, den fælles møntfod for det såkaldte euroområde. Men det er ikke hver dag, man tænker over, at
priserne er blevet lavere, og det er blevet meget lettere at rejse fra land til land.

Før euroen blev indført, havde de lande, der nu er en del af euroområdet, 12 forskellige nationale valutaer. Det var muligvis
med til at gøre udlandsrejser lidt mere interessante end i dag, men det gjorde også rejserne meget dyrere.
Det kostede penge, hver gang man skulle veksle valuta. Eksempelvis ville en tysker, som rejste hjemmefra med 1 000 D-mark
på lommen, stå tilbage med mindre end det halve beløb efter at have rejst gennem 15 EU-lande og vekslet valuta i hvert
land — og det vel at mærke uden at have brugt penge på noget som helst!
Den tid er heldigvis forbi i euroområdet. Når man rejser, hvad enten det er for at arbejde, for at studere eller for at holde ferie,
skal man ikke længere betale disse vekselgebyrer. Man kan betale med euro overalt.

Besværlige sammenligninger af priser er ved at være et
overstået kapitel

Handel over grænser
Førhen var vekselgebyrerne også en stor hindring for de virksomheder, der handlede i EU, men nu, hvor euroen er blevet
indført, bruges pengene i stedet på produktive investeringer i vækst og arbejdspladser i hele euroområdet.
Efter euroens indførelse er det desuden blevet meget lettere at sammenligne priser fra ét land til et andet. Det er blevet
nemt at sammenligne priser på ting som f.eks. kameraer eller biler i forskellige lande, så man hurtigt kan ﬁnde frem til
det bedste tilbud, og denne handel på tværs af landegrænser giver øget konkurrence og dermed lavere priser til gavn for
forbrugerne.
Det gør samtidig virksomhederne mere eﬀektive og mere konkurrencedygtige på det globale marked, så i sidste ende er der
fordele for alle parter.

Yderligere oplysninger
Links:
 Euroen: vores fælles møntfod
http://ec.europa.eu/economy_ﬁnance/euro/
our_currency_en.htm
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Kvalitets-tv —
på tværs af landegrænser

»Fjernsyn uden grænser« er hjørnestenen i EU’s politik på tv-området, og tiltaget har til formål at sikre konkurrenceevne
og kulturel mangfoldighed samt beskytte unge mennesker mod voldelige eller pornograﬁske billeder samt beskytte os alle
mod en overbelastning af reklamer. Tv er en succesrig europæisk industri, som er kendetegnet ved innovation og vækst,
og det understøttes af disse EU-regler. EU’s principper for et fælles indre marked er tilpasset til fjernsynets verden, således
at alle programmer overholder minimumsstandarder og frit kan modtages og distribueres over hele EU. Alle har fordel af
denne situation: Tv-selskaber kan tiltrække et større publikum, og seere kan nyde godt af et større udvalg af kanaler med
beskyttelse på nøgleområder.

© stock.xchng

Fri bevægelighed er et velkendt begreb i Europa, når det gælder arbejdskraft, idéer og produkter. Men hvad med
tv-programmers frie bevægelighed? EU har iværksat et tiltag, som kaldes »Fjernsyn uden grænser«, og som skal
sikre, at tv-branchen forbliver konkurrencedygtig, og samtidig beskytte forbrugerne mod skadelige tv-billeder og
forstyrrende reklamer, uanset om du ser tv på dit traditionelle tv-apparat, »on demand«, via internettet eller på din
mobiltelefon.

Mens du ser tv, holder vi øje med dem,
der laver programmerne

Omtanke for indholdet
Målet med reglerne er at sikre, at den oﬀentlige interesse varetages via tv, og at man som EU-borger har ret til at udtrykke
sin mening om det, der vises på tv. Programmer, der »i alvorlig grad kan påvirke« mindreåriges udvikling »negativt«, er
forbudte.
Reglerne kræver også, at tv-kanaler reserverer mere end halvdelen af deres sendetid til europæiske programmer. De enkelte
lande kan desuden have lister over større begivenheder, der skal vises på gratis tv, f.eks. verdensmesterskabet i fodbold.

Vi holder et vågent øje med reklamerne
Der er også EU-regler om indholdet af reklamer på tv. Ingen tv-kanal har lov til at udsende mere end 12 minutters reklame
pr. time, og dette adskiller europæisk fjernsyn fra forholdene mange andre steder i verden, f.eks. i USA.

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen — Audiovisuel og mediepolitik
— TVWF
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm
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Udnyttelse af vedvarende
energikilder
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Sol, vind og bølger. Det er de naturkræfter, der leverer vedvarende energi til fremtidige generationer af europæere.

I denne tid, hvor klimaændringer truer med at forandre vores planet, tænker både borgere og regeringer i stigende grad på
nye kilder til ren energi. Naturen har da også potentiale til at levere mere energi, end vi nogensinde vil kunne bruge.
Hvis vi i stigende grad skal kunne anvende sol, vind og vand som energikilder, handler det dog ikke kun om at udnytte
denne praktisk talt grænseløse energi, men også om at sikre, at det er rentabelt for europæiske virksomheder at opføre sig
ansvarligt. Teknologi til udnyttelse af vedvarende energikilder udgør en dynamisk højteknologisk sektor, som også giver
økonomisk vækst og dermed ﬂere arbejdspladser.

Nye, rene energikilder er nu en realitet

Takket være EU er Europa nu på forkant med udviklingen, når det gælder vedvarende energi, hvilket giver udsigt til både
bæredygtig sundhed og øget velfærd.

EU’s målsætning
Udviklingen af alternative og vedvarende energikilder har fået ekstra vind i sejlene via europæisk samarbejde, EU-love
og økonomisk støtte til investering og spredning af viden. Ifølge Europa-Kommissionens hvidbog er målet, at andelen af
vedvarende energi i Europa skal være fordoblet i 2010, og Europa-Parlamentet har opstillet endnu mere ambitiøse mål for
2020.

Godt på vej med hensyn til biomasse

Yderligere oplysninger
Links:
 Europa-Kommissionen — Energiforskning
http://ec.europa.eu/research/energy/index_en.htm

Et glimrende eksempel på en vedvarende energikilde med stort potentiale er biomasse. Det er betegnelsen for organisk,
ikke-fossilt materiale, herunder alle biologiske organismer. Biomasse udgør en slags solenergi, som er optaget af planterne
via fotosyntese. Ikke-udnyttet biomasse, såsom avner og animalsk aﬀald, kan brændes med henblik på at producere varme
og elektricitet, og det kan også omdannes til biobrændsel.
Takket være EU-støtte anvendes biomasse og biobrændsel allerede i dag som brændstof til tog og busser i lande som Sverige
og Tyskland.
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En styrke for fred
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Omkring 60 000 soldater er tilknyttet EU’s »hurtige udrykningsstyrke« (Rapid Reaction Force). Styrken blev formelt
etableret i 2007, men kombinerede europæiske militærstyrker var allerede inden da blevet indsat i nogle af verdens
brændpunkter. Den hurtige udrykningsstyrke er hjertet i EU’s nyudviklede fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(FUSP) og arbejder med humanitære og fredsbevarende missioner samt redningstjeneste.

Som et led i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik (der er en del af FUSP) vil udrykningsstyrkens opgaver omfatte alt lige fra
humanitære opgaver og redningsmissioner til fredsskabelse, fredsbevarende missioner og hjælp til kriseramte områder.
Den vil fortsætte arbejdet i forlængelse af de EU-militærstyrker, der allerede er indsat i tre vigtige missioner: i BosnienHercegovina i henholdsvis 2003 og 2004, hvor EU’s styrker overtog indsatsen for træning og fredsbevaring efter FN- og NATOstyrkerne, og i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i 2003, hvor styrken aﬂøste en anden lille NATO-styrke.
Udrykningsstyrken er resultatet af syv års forhandlinger og et håndgribeligt bevis på EU’s overordnede målsætning om at
fremstå som en stærk helhed i forbindelse med udenrigspolitiske spørgsmål. Der er ikke tale om en egentlig hær i traditionel
forstand, og den kommer ikke til at erstatte de enkelte EU-landes nuværende hære. Det er nærmere en »indsatsgruppe«
bestående af koordinerede styrker fra de enkelte lande, som kan kombineres til en samlet enhed, når der er behov for det.

EU’s hurtige udrykningsstyrke: en fredelig mission

Fredsbevarelse

Yderligere oplysninger

Den hurtige udrykningsstyrke er blevet grundlagt som et led i en fredsmission. Det oprindelige mål med at samle alle de
europæiske lande under ét ﬂag var at sikre, at Europa aldrig mere skulle komme til at opleve krig, og udrykningsstyrken
kommer til at spille en meget vigtig rolle i bestræbelserne for, at tingene ikke skal løbe løbsk igen, hverken her eller i resten
af verden. Desværre er en af de største trusler i vores dage, den verdensomspændende terrorisme, mere uforudsigelig end
nogen anden.

Links:
 Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
http://www.consilium.europa.eu/
showPage.asp?id=261&lang=da
 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
http://europa.eu/pol/cfsp/overview_da.htm
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siden 1957
Rom-traktaten fejrer 50-årsjubilæum:
50.europa.eu
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Yderligere oplysninger
om EU
Søg online
Der ﬁndes oplysninger på alle oﬃcielle EU-sprog på Europa-webstedet
europa.eu

Kig ind
Der er ﬂere hundrede lokale EU-informationscentre over hele Europa.
Adressen på det nærmeste center kan ﬁndes på: europedirect.europa.eu

Ring eller skriv til os
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Vi kan
kontaktes gratis pr. telefon på 00 800 6 7 8 9 10 11 (uden for EU ringes
der til almindelig takst til (32-2) 299 96 96). Vi kan også kontaktes pr.
e-post via europedirect.europa.eu

Oplysninger og publikationer om EU på dansk fås også hos:
EUROPA-KOMMISSIONEN
EUROPA-PARLAMENTET
Repræsentation i Danmark
Europahuset
Gothersgade 115
DK-1123 København K
Tlf. (45) 33 14 41 40
Fax (45) 33 11 12 03
Internet: www.europa-kommissionen.dk
E-post: eu@europa-kommissionen.dk

Informationskontoret i Danmark
Europahuset
Gothersgade 115
DK-1123 København K
Tlf. (45) 33 14 33 77
Fax (45) 33 15 08 05
Internet: www.europarl.dk
E-post: epkobenhavn@europarl.dk

Euro-Jus
Europa-Kommissionens retshjælp
Retshjælpen giver gratis juridisk
rådgivning til borgerne om deres
rettigheder.
Euro-Jus rådgiver alene privatpersoner og
ikke erhvervsvirksomheder.
www.europa-kommissionen.dk/
repraesentationen/eurojus/

Folketingets EU-Oplysning
Information om EU og Folketingets
behandling af EU-sager
Folketingets EU-Oplysning
Christiansborg
DK-1240 København K
Fax (45) 33 37 33 30
Tlf. (45) 33 37 33 37
Internet: www.eu-oplysningen.dk
E-post: euopl@folketinget.dk
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00-16.00
I Folketingets mødefrie perioder dog
kl. 10.00-15.00

Eures
Oplysninger om job- og
uddannelsesmuligheder i Europa
www.ec.europa/eures/

Euro-Info-Centre for erhvervslivet
www.europa-kommissionen.dk/netvaerk/
eic/

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har ligeledes kontorer i de øvrige EU-lande. Europa-Kommissionen har også delegationer i andre dele af verden.
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