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Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? 
 
 
 
Europeiska unionen (EU) fattar beslut som påverkar ditt dagliga liv. EU ansvarar för många viktiga och 
praktiska frågor – vare sig det rör sig om att hjälpa företag att hantera finanskrisen eller att minska 
arbetslösheten. EU arbetar också för en bättre miljö och säkrare livsmedel samt för att göra det 
enklare att resa eller billigare att ringa.  
 
Du kan påverka EU:s beslut genom att rösta i valet till Europaparlamentet. Dess ledamöter väljs för 
att företräda dig och alla andra människor som bor i EU.  
 
Europaparlamentet spelar en avgörande roll i EU:s beslutsprocess.  
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Budget & finanser 
 
 

• Europaparlamentet spelade en avgörande roll i införandet av euron. 
 

Euron, som infördes 1999, används idag av 329 miljoner människor i 16 EU-länder och har blivit 
en av världens viktigaste valutor. Den gemensamma europeiska valutan gör det lättare att göra 
affärer över gränserna i andra EU-länder. Den gör det också möjligt för dig som konsument att 
handla och jämföra priser i olika länder och att resa från ett land till ett annat utan att behöva växla 
pengar. Euroområdet står för mer än 16,5 % av världens BNP och över 30 % av världshandeln 
(inklusive handel inom EU).  
 
 

• Europaparlamentet är en viktig aktör när EU beslutar om hur dess årliga budget på cirka 
133 miljarder euro ska spenderas.  

 
För närvarande används 45 % av EU:s budget, dvs. cirka 60 miljarder euro, för att främja 
konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning samt för att minska skillnaderna mellan de rikaste och 
de fattigaste regionerna. Klyftan mellan de fattigaste och de rikaste regionerna har minskat med 
ungefär en sjättedel mellan 2000 och 2006. 
 

 
• Europaparlamentet har avgörande inflytande på hur EU ska fördela de ungefär 7,5 miljarder 

euro som varje år satsas på forskning och utveckling.  
 
För tillfället arbetar forskare i EU bland annat med att utarbeta bättre sätt att skydda 
låglandsområden (och därigenom människors hem och försörjning) mot översvämningar. EU:s 
budget för forskning och utveckling används också inom andra områden som påverkar din vardag, 
t.ex. hälsa, livsmedelssäkerhet, transport, teknik, energi och miljö. 

 
 
 

Finanskris & återhämtningsplan 
 
• För att hjälpa till att skydda människors försörjning har EU antagit ett ekonomiskt 

räddningspaket. 
 

På grund av finanskrisen fattade EU:s stats- och regeringschefer ett gemensamt beslut om att 
hjälpa den europeiska ekonomin. Detta beslut, som godkänts av Europaparlamentet, innebär en 
samlad ekonomisk stimulansåtgärd på sammanlagt 200 miljarder euro, 14,4 miljarder av dessa 
kommer direkt från EU:s budget. Små och medelstora företag kommer särskilt att uppmärksammas 
eftersom de är en av hörnstenarna i EU:s ekonomi. 

 
 

• EU avsätter medel för att hjälpa människor som befinner sig i en svår ekonomisk situation.  
 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som godkänts av Europaparlamentet, 
förfogar varje år över upp till 500 miljoner euro för att hjälpa människor som har blivit arbetslösa 
att hitta nya jobb.  
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• EU hjälper de medlemsländer som drabbats hårdast av finanskrisen.  
 

EU har beslutat att ge upp till 6,5 miljarder euro i stöd till Ungern och upp till 3,1 miljarder euro till 
Lettland. Detta gemenskapsstöd är en del av en internationell stödinsats där både internationella 
valutafonden (IMF) och Världsbanken deltar. Ytterligare 50 miljarder euro av EU:s medel har 
öronmärkts för att kunna ge ytterligare stöd om det skulle behövas.  

 
 

• Mellan 2007 och 2013 kommer EU att avsätta ungefär 350 miljarder euro för att stimulera 
ekonomisk tillväxt och skapa fler jobb, särskilt i de fattigare regionerna i Europa. 

 
Med Europaparlamentets godkännande finansieras hundratusentals projekt vars mål är att minska 
klyftan mellan de fattigaste och de rikaste områdena i EU. Projekten syftar bl.a. till att öka 
sysselsättningen och konkurrenskraften i hela Europa och att öka samarbetet över gränserna 
mellan olika delar av EU.  
 
 

• Tack vare EU:s insatser skyddas dina besparingar.  
 

Europaparlamentet har gett sitt stöd åt lagar som ska höja insättningsgarantierna för privatsparare 
om en europeisk bank skulle gå i konkurs. Den nuvarande minimigarantin (20 000 euro) kommer 
att höjas till 50 000 euro i slutet av juni 2009 och sedan till 100 000 euro senast i slutet av 2010. 
Kunderna kommer också att få snabbare tillgång till sina besparingar i nödsituationer. 
 
 

Klimatförändring & miljö 
 
• EU arbetar aktivt för att öka användningen av förnybar energi.  
 
EU har antagit lagar som sätter upp nationella mål för användning av förnybar energi för att 
producera elektricitet, för uppvärmning och nedkylning av byggnader och för att ta fram bränsle till 
fordon. Målet är att minst 20 % av EU:s totala energiförbrukning 2020 utgörs av förnybar energi. 

 
 

• EU har medverkat till att bilarna nu är säkrare och mer miljövänliga.  
 

Europaparlamentet har godkänt en rad olika åtgärder på detta område.  
 
 
• EU stöder kraftverk som vill minska sina koldioxidutsläpp. 
 

Tack vare lagstiftning som Europaparlamentet har varit med att anta kommer industrier och 
kraftverk att kunna använda ny teknik för att säkert och permanent lagra koldioxidutsläpp under 
jord. De kommer därmed att kunna minska växthusgasutsläppen. 

 
 
• EU har skärpt reglerna när det gäller användning av potentiellt farliga kemiska ämnen i 

Europa. 
 
Under 2007 trädde nya EU-bestämmelser om kemikalier i kraft, som garanterar säker användning 
av ungefär 30 000 potentiellt farliga ämnen. Enligt de nya bestämmelserna måste industrin samla 
in uppgifter och garantera säkra kemikalier. Denna lagstiftning är känd under namnet ”Reach” som 
står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 
 
EU uppmanar också industrin att använda fler typer av biologiskt nedbrytbar plast för tillverkning 
av plastpåsar, plastmuggar, livsmedelsförpackningar, blomkrukor osv.  
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• Insatser från EU har bidragit till att marina djur och växter fått bättre skydd från risken att 
förorenas av oljetankers.  

 
Tankfartyg med enkelskrov har förbjudits från EU:s kustvatten och samtidigt genomförs ett projekt 
för att förebygga föroreningar för att hjälpa ägare av oljetankers att förebygga och hantera olje- 
och kemikalieutsläpp. 
 
 

• EU vidtar åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att förebygga marknadsföring av 
illegala fiskeriprodukter. 

 
Illegalt, orapporterat och oreglerat fiske är ett världsomfattande problem och det är en fråga som 
prioriteras internationellt eftersom det leder till att fiskebestånden utarmas i hela världen. Med stöd 
av Europaparlamentet antogs under 2008 ett förslag till att förebygga, motverka och undanröja 
sådant fiske.  
 
 

• Nu finns det strikta regler för att övervaka kvaliteten på badvattnet vid badstränder i hela EU, 
vilket har gjort det säkrare att bada. 

 
Tack vare dessa EU-regler görs regelbundna vetenskapliga tester för att mäta bakterienivån. Om 
vattnet på en särskild strand inte når upp till kvalitetskraven kan du snabbt och enkelt få veta det 
på plats.  

 
 
• Sedan 2002 har EU avsatt 1,5 miljarder euro för att hjälpa de medlemsländer som drabbats av 

naturkatastrofer.   
 

Europeiska unionens solidaritetsfond inrättades i samförstånd med Europaparlamentet för att man 
snabbt ska kunna vidta åtgärder vid naturkatastrofer och kunna hjälpa katastrofdrabbade 
områden. Hittills har fonden använts vid 26 katastroftillfällen, t.ex. vid översvämning, skogsbrand, 
jordbävning, vulkanutbrott, storm och torka.  

 
 
 

Inre marknaden 
 
 
• Sedan den inre marknaden inrättades 1992 har EU:s invånare fått mer pengar i fickan. 

 
Under de senaste åren har den inre marknaden ökat EU:s välstånd med ungefär 240 miljarder euro 
per år, vilket i snitt innebär 518 euro extra per år för dig och alla andra invånare i EU jämfört med hur 
situationen skulle ha sett ut om den inre marknaden inte hade funnits. Detta är resultatet av mindre 
byråkrati och färre handelshinder genom harmoniserade regler och produktstandarder, vilket i sin tur 
har lett till ökad konkurrens och innovation och fler utländska investeringar.  
 
 

• Den inre marknaden har under perioden 1992–2006 bidragit till att skapa 2,75 miljoner fler jobb. 
 
Europaparlamentet har spelat en viktig roll i utformandet av den inre marknaden så som den ser ut 
idag, så att varor, tjänster, kapital och människor kan röra sig fritt i EU.  

 
 
• Europaparlamentet spelade en avgörande roll för att sänka de alltför höga 

roamingkostnaderna i Europa. 
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Roamingkostnaderna har minskat med upp till 60 % när du använder din mobiltelefon utomlands. 
 
 

• Som konsument har du samma rättigheter i hela EU, vilket gör det lättare för dig att handla i 
de olika medlemsländerna. 

 
EU-reglerna omfattar numera två års garanti för alla produkter i hela EU. 
 

 
• Tack vare EU kan du nu själv välja din elleverantör och spara pengar. 

 
Europaparlamentet har hjälpt till att sätta stopp för gas- och elektricitetsmonopolen och har ökat 
pressen på energileverantörerna att bli mer effektiva och miljövänliga.  

 
 

• EU gör det lättare för dig att starta och utveckla ett företag samt hjälper till att skapa fler jobb i 
tjänstesektorn. 
 

Med hjälp av Europaparlamentet har många ekonomiska, rättsliga och administrativa hinder för fri 
rörlighet, fri handel och fri konkurrens i Europa försvunnit.  

 
 

• Särskilda bestämmelser för leksaker, elektrisk utrustning, gaspannor osv. har utarbetats för att 
se till att du och din familj inte utsätts för någon fara och att ni kan handla tryggt och säkert, 
vare sig det är i ett marknadsstånd, i en affär eller på Internet.  

 
EU:s regler tvingar tillverkare och distributörer att se till att de produkter de släpper ut på 
marknaden är säkra. Reglerna för leksakssäkerhet är särskilt strikta, och myndigheter i 
medlemsländerna kontrollerar att dessa krav uppfylls. Om en vara som inte är säker upptäcks i ett 
land dras den omedelbart in från affärer i hela EU tack vare ett system för tidig varning.  

 
 
• Sedan 2004 har ingen av de kosmetiska produkter som tillverkas i EU (t.ex. läppstift, 

deodorant, tvål, tandkräm och schampo) testats på djur. Kosmetiska produkter som innehåller 
ingredienser som testats på djur utanför EU får inte heller säljas på EU-marknaden.  

 
Europaparlamentet har medverkat till att förbjuda djurförsök för kosmetiska produkter och 
ingredienser i kosmetiska produkter inom EU samt marknadsföring av produkter som innehåller 
ingredienser som kan ha testats på djur utanför EU. Tack vare Europaparlamentet och EU:s regler 
kan du därför vara absolut säker på att inget djur i ett EU-land har fått lida för att du ska kunna se 
bra ut eller lukta gott. 
 
 

• EU arbetar för att skydda barn från aggressiv reklam. 
 

Europaparlamentet var nyligen med och antog nya strikta regler för radio- och tv-reklam som riktar 
sig till barn. Reglerna omfattar även audiovisuella beställtjänster och produktplacering. 
Produktplacering mot betalning är förbjuden i alla barnprogram och barnprogram på tv som är 
längre än en halvtimma får bara brytas för reklam var trettionde minut.  
 
Dessa gemensamma regler gör det också möjligt att titta på tv-kanaler från andra EU-länder 
eftersom alla kanaler måste respektera samma reklamlagar.  

 
 

• Tack vare EU finns nu ett enda nödnummer i hela EU.  
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Europaparlamentet har tillsammans med Europeiska kommissionen sett till att du från och med 
januari 2009 kan nå närmaste larmcentral genom att slå 112 var du än befinner dig i EU.  

 

Transport 
 
 

• Numera är det förbjudet att ta ut dolda avgifter på flygbiljetter, så du kan alltid se exakt hur 
mycket du ska betala.  

 
Tack vare en förordning som Europaparlamentet varit med att anta kan man nu snabbt se hur 
mycket det slutliga priset för en flygbiljett kommer att bli. Alla skatter och avgifter måste inkluderas 
i biljettens totala pris .  

 
 
• Numera är det förbjudet för flygbolag att neka personer med funktionsnedsättning tillträde 

ombord. 
 

EU har antagit lagstiftning för att förbättra funktionshindrades rättigheter när de reser med flyg. 
Dessutom kan de nu få gratis assistans på flygplatserna.  
 
 

• EU:s svarta lista har gjort det säkrare att flyga.  
 

EU har upprättat en lista över flygbolag som är svartlistade för trafik inom EU eftersom de inte 
uppfyller centrala säkerhetsnormer. 
 

 
 

Socialpolitik, sysselsättning & utbildning 
 
 
• Varje år investerar EU över 10 miljarder euro för att skapa bättre sysselsättningsmöjligheter.  
 

Genom Europeiska socialfonden (ESF) finansierar EU tillsammans med medlemsländerna projekt 
som syftar till att göra EU:s arbetstagare och företagare bättre rustade för att möta nya 
utmaningar. Detta är en viktig del i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, vars mål är att 
förbättra människors levnadsvillkor, öka deras färdigheter och förbättra deras 
anställningsmöjligheter.  
 
 

• EU har antagit lagar som gjort att tillfälligt anställda nu har samma rättigheter som fast 
anställda och deras arbetsvillkor har förbättrats.  

 
Tillfälligt anställda utgör upp till 10 % av arbetskraften i EU. Det motsvarar 6 miljoner jobb. Tack 
vare EU-lagstiftningen har de nu samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som sina 
fast anställda kollegor. Bestämmelserna ger industrin den flexibilitet som är nödvändig samtidigt 
som arbetstagarna får bättre möjligheter att hitta balans mellan arbete och privatliv. 

 
 
• Enligt EU-lagstiftningen har mammor och pappor till nyfödda barn samma rättigheter.  
 

Enligt EU-lagstiftningen har båda föräldrarna rätt att ta ut föräldraledighet. De har rätt till minst tre 
månaders ledighet och kan själva välja vilken förälder som ska ta ut ledigheten. Efter 
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föräldraledigheten har man rätt att gå tillbaka till samma eller ett likvärdigt jobb. Arbetsgivarna 
måste respektera de minimikrav som alla EU-länderna kommit överens om.  

 
 

• Med stöd av Europaparlamentet har Europeiska kommissionen inrättat Eures, en webbportal 
som ger dig möjlighet att söka lediga jobb i 31 europeiska länder. På Eures-portalen hittar du 
också all information du behöver om du funderar på att flytta utomlands.  

 
Eures är ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar som hjälper dig att hitta lediga jobb i hela 
Europa – inte bara i EU-länderna utan också i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.  
Eures är inte bara en gigantisk jobbsökardatabas utan här hittar du också råd och information om 
hur det är att bo och arbeta i olika länder i Europa. Här finns t.ex. information om socialförsäkring, 
levnadskostnader, lokala hälso- och sjukvårdssystem samt utbildningssystem, erkännande av 
kvalifikationer och mycket, mycket mer. Eures är också till för arbetsgivare som vill rekrytera 
personal från ett annat land. Eures har också ett nätverk av 700 rådgivare som kan ge 
arbetssökande och arbetsgivare personlig vägledning och råd i frågor som uppkommer i samband 
med internationell rekrytering.  

 
 
• EU stöder livslångt lärande och kulturutbyten för alla europeiska medborgare.  

 
Under perioden 2007–2013 kommer EU att avsätta mer än 8 miljarder euro för att ge människor i 
EU möjlighet att genom programmet livslångt lärande delta i ett internationellt utbytesprogram. De 
EU-program som sysslar med denna typ av utbyten är bl.a. Erasmus, Comenius, Leonardo da 
Vinci och Gruntvig samt programmen ”Ung och aktiv i Europa”, ”Ett Europa för medborgarna” och 
”Kultur”. 

 
 
• Tack vare Erasmus-programmet har mer än 1,2 miljoner studenter fått möjlighet att studera i 

ett annat EU-land.  
 
Genom Erasmus-programmet får studenter ekonomiskt bidrag för att studera utomlands under ett 
år och möjlighet att tillgodoräkna sig detta år i sin slutexamen. Det finns liknande program inom 
yrkesutbildning och forskning (Leonardo da Vinci och Marie Curie). 
 
 

• EU stöder Internet-uppkopplingar mellan skolor i hela Europa.  
 
Sedan 2005 har mer än 35 000 skolor över hela Europa gått med i eTwinning-programmet, som är 
en del av Comenius. Genom eTwinning-projektet kan skolor helt gratis söka efter partner för 
gemensamma, Internetbaserade skolprojekt. De elever och lärare som deltagit i projektet är 
mycket entusiastiska över detta initiativ, som stöds av Europaparlamentet.  
 
 

• Tack vare olika EU-program får varje år tiotusentals ungdomar möjlighet att arbeta och resa 
över hela Europa.   

 
Hittills har 1,5 miljon unga människor kunna delta i EU:s program för ungdomsutbyten. Bara under 
2007 deltog över 40 000 ungdomar i ett ungdomsutbyte och nästan 5 000 deltog i Europeisk 
volontärtjänst för ungdomar. Europaparlamentet ser mycket positivt på dessa utbyten.  
 
 

• EU stöder vänortsamarbete över hela Europa. 
 
Bara under 2008 deltog nästan 1 miljon människor i kulturutbyten över hela Europa. Detta skedde 
inom programmet ”Ett Europa för medborgarna” med fler än 1 200 vänortsarrangemang och 
initiativ från 4 000 orter och städer.  
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Livsmedelssäkerhet & jordbruk 
 

 
• Inom den gemensamma jordbrukspolitiken lägger EU inte bara vikt vid kvantitet utan också vid 

kvalitet när det gäller de livsmedel som lantbrukarna producerar. Man arbetar också för att 
främja sysselsättning och hållbar utveckling på landsbygden.  

 
Europaparlamentet spelar en mycket aktiv roll i den pågående reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Tack vare tidigare reformer tillhör ”matbergen” det förflutna och EU tillämpar 
numera en långsiktig politik för hållbar utveckling på landsbygden.  

 
 
• Den gemensamma jordbrukspolitiken handlar om så mycket mer än om EU-bidrag till 

lantbrukare. EU har nyligen vidtagit en rad åtgärder som direkt gynnar konsumenterna.   
 

Exempel på sådana åtgärder är det s.k. skolfruktsprogrammet som ska ge gratis frukt och 
grönsaker till skolor över hela EU, och det nya skolmjölksprogrammet vars syfte är att kunna ge 
alla skolbarn mjölk, ost, yoghurt och andra hälsosamma mjölkprodukter.   

 
 
• Den mat vi äter är nu säkrare än någonsin.  
 

Europaparlamentet har deltagit i antagandet av en lång rad åtgärder för att se till att maten i hela 
EU är säker att äta och för att främja hälsosamma kostvanor. Dessa åtgärder omfattar hela 
livsmedelskedjan, ”från jord till bord", och sätter upp standarder för övervakning av djurs hälsa och 
välbefinnande, växter och grödor samt livsmedelsimport. Det finns även en myndighet, Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, som har till uppgift att ge oberoende vetenskapliga råd.  

EU har satt upp stränga regler för ekologiska produkter och förhindrar att tillverkare av hälsokost 
eller bantningsprodukter marknadsför sina produkter med oriktiga och vilseledande påståenden. 
EU har antagit lagar om märkning av livsmedel så att konsumenterna direkt på förpackningen ska 
kunna få all information de behöver för att kunna göra välgrundade val när de handlar.   

 
• EU-medel används för att ge stöd åt forskning om hur man ska kunna omvandla avfall till ren 

energi. 
 

För att kunna uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % senast 2020, 
söker forskare efter nya sätt att använda jordbruksavfall (t.ex. halm, stubb och gödsel) som en 
miljövänlig källa till förnybar energi.  
 
 
 
 

Rättvisa, frihet & säkerhet 
 
 
• Nu är det lättare än någonsin att resa runt i ett EU utan inre gränser.  
 

Europaparlamentet stödde utvidgningen av Schengenområdet. Man kan nu resa mellan 22 EU-
länder och tre Efta-länder (Norge, Island och Schweiz) utan att kontrolleras vid gränserna 
(Cypern, Rumänien och Bulgarien deltar ännu inte i Schengensamarbetet och Irland och 
Storbritannien har valt att stå utanför vissa delar av samarbetet).  
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• Europaparlamentet stöder EU:s kamp mot kriminalitet, t.ex. kampen mot narkotika- och 

människosmugglare i Europa. 
 

För att bekämpa sådan kriminell verksamhet kan EU-medel användas för att finansiera 
spårningssystem (för fartyg, flygplan och satelliter) samt insatser som genomförs av ett eller flera 
EU-länder. Europaparlamentet spelar en viktig roll när det gäller att fastställa reglerna för EU:s 
yttre gränser som gör det möjligt att korsa EU:s inre gränser på ett smidigt sätt utan att 
säkerhetsaspekten försummas.  
 
 

• Europaparlamentet spelade en avgörande roll i utarbetandet av grundläggande principer för 
att skicka tillbaka illegala invandrare utan att kränka deras rättigheter. Europaparlamentet har 
också deltagit i arbetet med lagliga migrationskanaler.  

 
Europaparlamentet har antagit särskilda regler för samarbete mellan EU-länderna för att bekämpa 
illegal invandring. Under 2006 påträffades t.ex. uppskattningsvis 500 000 illegala invandrare i EU 
och 40 % av dem skickades tillbaka till sina ursprungsländer. 
 

 
• Europaparlamentet arbetar aktivt för att bekämpa terrorism och förbättra säkerheten.    
 

Olika initiativ, t.ex. Europol och Eurojust, har gjort det möjligt för poliser och domare från alla EU-
länder att gemensamt åstadkomma ett bättre samarbete på europeisk nivå. Detta har gett 
konkreta resultat i en rad gränsöverskridande brottsutredningar. Under ”operation Koala” arbetade 
t.ex. Europol och Eurojust tillsammans för att avslöja ett omfattande pedofilnätverk som 
involverade 2 500 kriminella från hela världen.  

 
Tack vare effektiva system för att bekämpa terrorism inom EU kunde under 2006 nästan 
600 planerade terroristattacker upptäckas och förhindras i elva av EU:s medlemsländer. EU-
länderna har avsevärt förbättrat sin samordning i kampen mot terrorism, bl.a. genom Europols och 
Eurojusts samarbetsplattformar.  

 
 

• Europaparlamentet var med och antog åtgärder för att avslöja och förebygga terrorism och 
kriminell verksamhet. 

 
Europaparlamentet har godkänt ett direktiv som kräver att tele- och Internetoperatörer lagrar vissa 
trafikdata (vem som ringt vem, varifrån och vid vilken tidpunkt samt uppgifter om e-post- och 
webbtrafik) i upp till två år. Detta är ett led i en strategi för att bekämpa terrorism och organiserad 
brottslighet. I direktivet fastställs också dataskyddsbestämmelser.  

 
 
• Europaparlamentet har spelat en viktig roll när det gäller öka konsumenternas förtroende för 

handel över gränserna genom att se till att de ska kunna få sin sak prövad i domstol i 
hemlandet samt att de är skyddade av lagarna i det land där de handlade. 

 
Europaparlamentet var med och antog lagar för att garantera konsumentskydd i avtalstvister, 
både när det gäller möjligheten att kunna vända sig till domstol och när det gäller rättsligt skydd. 

 
 
• Europaparlamentet har arbetat för att det ska bli lättare att lösa gränsöverskridande 

familjekonflikter, t.ex. vårdnadstvister och skilsmässor. 
 

EU har antagit lagar som garanterar ömsesidigt erkännande av familjerättsliga avgöranden mellan 
medlemsländerna och uppmuntrar parterna i en tvist att använda familjemedling.  
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Utvidgning 
 
 
• Europaparlamentet kan påverka besluten om vem som får gå med i EU.  
 

EU-länderna kan inte besluta att nya medlemmar ska få gå med i EU utan Europaparlamentets 
samtycke. De nuvarande kandidatländerna är Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
och Turkiet. Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Kosovo är potentiella 
kandidatländer. Europaparlamentet utvärderar ländernas framsteg och kommer att ha det sista 
ordet när det gäller om dessa länder kommer att bli medlemmar i EU eller inte.  

 
 

• Utvidgningen har bidragit till bättre säkerhet för människor i EU.  
 

I samband med den senaste utvidgningen har t.ex. EU:s stöd och vägledning hjälpt de f.d. 
kommunistiska regimerna att utvecklas till politiskt stabila och demokratiska medlemsländer med 
snabbt växande ekonomier.  

 
 
• De tolv nya medlemsländer som anslöt sig till EU 2004 och 2007 är attraktiva nya marknader 

för företagen i de gamla EU-länderna eftersom de erbjuder unika tillfällen för dem att investera 
utomlands. 

 
Genom de två senaste utvidgningarna av EU har den inre marknaden fått över 100 miljoner nya 
konsumenter. Under 2007 gick 7,5 % av den totala exporten i EU från de gamla medlemsländerna 
till de nya, jämfört med 4,7 % 1999. Handeln mellan de gamla och de nya EU-länderna nästan 
tredubblades på mindre än tio år (från 175 miljarder euro 1999 till ungefär 500 miljarder euro 
2007). 

 
 
• Ofta hör man att arbetstagare från de nya EU-länderna har ”stulit” jobben i de gamla 

medlemsländerna. Detta stämmer inte. Arbetskraft från de nya medlemsstaterna hotar inte 
jobben i de gamla EU-länderna utan har faktiskt istället ökat sysselsättningen.  

 
Arbetstagare från de nya EU-länderna har hjälpt till att möta efterfrågan på arbetskraft i de gamla 
medlemsländerna och de har på så sätt väsentligt bidragit till hållbar ekonomisk tillväxt.  
 
I Storbritannien har sedan 2004 t.ex. en halv miljon lediga jobb gått till människor från de nya 
medlemsländerna. Detta har också medfört att även andra länder har öppnat sina 
arbetsmarknader.  
 

 
• Nya handelsmöjligheter, ökade investeringar från utlandet och nya stimulansåtgärder för 

modernisering har hjälp till att förbättra de nya medlemsländernas ekonomier sedan 
utvidgningen 2004.  

 
Under de fem år som gått sedan de anslöt sig till EU har den genomsnittliga BNP-tillväxten i de 
nya medlemsländerna ökat från 3,4 % till 5,6 % och handeln i dessa länder har ökat med 16,2 %. 
Genomsnittslönerna har höjts i alla de nya EU-länderna och sysselsättningen har ökat i 
tjänstesektorn och inom högteknologisk tillverkningsindustri. 
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EU i världen 
 
• EU ger idag mest utvecklingsbistånd i världen. 

 
Eftersom EU strävar efter att nå millennieutvecklingsmålen under Europaparlamentets nästa 
mandatperiod utgör EU:s bidrag (Europeiska kommissionen plus bidrag från enskilda 
medlemsländer) ungefär 60 % av allt bistånd i världen – vilket motsvarade 49 miljarder euro under 
2008. EU har också en ledande roll när det gäller att göra biståndet mer effektivt och garantera att 
EU-politiken på andra områden, t.ex. handel, miljö eller jordbruk, stämmer överens med 
utvecklingsmålen. Europaparlamentet är nära involverad i frågan genom det europeiska 
samförståndet om utveckling som upprättades 2005 mellan EU-institutionerna och 
medlemsländerna.  
 
 

• EU hjälper inte bara sina egna medlemsländer att hantera finanskrisen utan var efter G20-
toppmötet i april först ut med att agera för att hjälpa utvecklingsländerna att klara den 
ekonomiska nedgången.  

 
Man har enats om ett åtgärdspaket för att ge mer pengar till utvecklingsbistånd, för att prioritera de 
mest utsatta och för att göra befintligt bistånd mer effektivt. Kommissionen ger 3 miljarder euro till 
sociala åtgärder. Ytterligare 500 miljoner euro kommer att ställas till förfogande som ett skyddsnät. 
Varje biståndseuro räknas och genom att samarbeta blir de 27 EU-länderna och Europeiska 
kommissionen mycket mer effektiva och kan tjäna som exempel för andra.  

Tidigare i år ingick Europeiska kommissionen ett avtal om att ge 1 miljard euro i livsmedelsbistånd 
till över 20 av världens mest utsatta länder. Europaparlamentet godkände detta avtal i sin roll som 
budgetmyndighet. Dessutom undertecknades ett avtal värt 2,7 miljarder med länder i Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) angående hälsa, utbildning och 
klimatförändring. Detta är en del av det starka partnerskap som EU bibehållit med dessa länder 
under mer än 50 år.  

 
• EU arbetar för att främja demokrati och god samhällsstyrning i hela världen. 

 
Varje år leder Europaparlamentsledamöter delegationer världen över för att övervaka val i länder 
som ännu inte är fullt fungerande demokratier, eller där demokratin hotas. Tack vare 
Europaparlamentet har EU en särskild budget för att främja demokrati och mänskliga rättigheter 
över hela världen vilket t.ex. gör det möjligt att stödja lokala icke-statliga organisationer i deras 
arbete. Det finns också en rad gemensamma parlamentariska grupper och organ, bl.a. den 
gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen.  
 
 

• Europeiska unionen är världens största givare av humanitärt bistånd.  
 

Europeiska kommissionen ger snabbt stöd till de mest utsatta offren för t.ex. naturkatastrofer eller 
krig i länder utanför EU. Kommissionen samarbetar med biståndsorganisationer i krisområden och 
finansierar stöd som går direkt till människor i nöd, oavsett nationalitet, religion, kön eller etniskt 
ursprung. Målet i de här situationerna är att rädda liv och minska lidande i enlighet med 
principerna om neutralitet, opartiskhet och oberoende.  
Europaparlamentet spelar en avgörande roll i tilldelningen av resurserna för EU:s humanitära 
insatser och när det gäller övervakningen av hur pengarna spenderas.  

 
 

• EU är ledande i kampen mot kvinnors fattigdom.  
 
EU:s insatser fokuserar på att förbättra läskunnigheten bland vuxna kvinnor, öka jämställdheten 
och stärka kvinnors ställning i konfliktdrabbade områden. Europaparlamentet arbetar kontinuerligt 
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för att kvinnor ska få en mer betydande roll i utvecklingsarbetet, senast i sin rapport om 
”jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad”.  

 
 

• EU hjälper befolkningen i utvecklingsländerna att få tillgång till rent dricksvatten. 
 

EU:s vatteninitiativ har som mål att förbättra tillgången till rent dricksvatten och de sanitära 
förhållandena i utvecklingsländerna samt förvaltningen av vattenresurserna. I mars 2009 röstade 
Europaparlamentet igenom en resolution som framhåller att vatten är en offentlig tillgång som bör 
stå under offentlig kontroll. I resolutionen framhålls också att tillgången till dricksvatten är en 
grundläggande och universell rättighet.  

 
 

• EU hjälper den palestinska myndigheten att förbättra levnadsförhållandena för det palestinska 
folket och att arbeta för ett fredsavtal med Israel.  

 
EU har avsatt 300 miljoner euro för att finansiera reformer inom områden som samhällsstyrning, 
social utveckling, företagsutveckling och infrastruktur samt stöd till palestinska flyktingar. 
Europaparlamentet bidrar aktivt till detta och håller regelbundna möten med företrädare för de 
palestinska och israeliska parlamenten.  

 
 

• EU hjälper till att återuppbygga Irak.  
 

Kommissionen har sedan 2003 gett stöd åt återuppbyggnadsarbetet i Irak. Stödet bidrar till att 
lindra de problem det irakiska folkets har när det gäller att återskapa sin tillvaro efter kriget. Under 
2008 antog Europaparlamentet en resolution i vilken man förespråkar en utvidgad roll för EU i Irak 
och åtgärder för att hjälpa irakiska flyktingar.  
 
 

• EU arbetar för att återställa stabilitet i Georgien.  
 

Kommission har godkänt ett stödpaket på 500 miljoner euro, 61 miljoner euro ska avsättas för att 
hjälpa människor som tvingats fly till följd av konflikten med Ryssland. Europaparlamentet, som 
delar beslutsbefogenheter med rådet när det gäller budgeten, godkände stödpaketet och 
kontrollerar hur det används.  

 
 

• EU skyddar europeiska företag mot illojala handelsmetoder.  
 
Europeiska unionen skyddar fri handel genom antidumpnings-, antisubventions- och andra 
skyddsåtgärder. Dessa åtgärder gör det möjligt för EU att skydda sina egna tillverkare mot illojal 
handel eller subventionerad import och mot dramatiska förändringar i handelsmönstret när dessa 
kan skada EU:s ekonomi. Europaparlamentet deltar i EU:s handelspolitik genom utskottet för 
internationell handel.  
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