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Hvorfor stemme ved valget til Europa-Parlamentet  
 
 
I EU træffes der beslutninger, der påvirker dit liv hver dag. EU har ansvaret for mange vigtige og 
praktiske forhold – hvad enten det drejer sig om at hjælpe virksomheder gennem den økonomiske 
krise, nedbringe arbejdsløsheden, sikre et renere miljø og sikrere fødevarer, gøre det lettere at rejse 
eller at tale billigere i telefon. 
 
Hvordan kan du påvirke EU's beslutningsproces? 
Det kan du gennem Europa-Parlamentet, der vælges af dig og derved repræsenterer dig og alle de 
andre borgere i Europa.  
Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle i EU's beslutningsproces. 
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Budget og finanser 
 
 

• Vidste du, at Europa-Parlamentet spillede en vigtig rolle i forbindelse med indførelsen af 
euroen?  

 
Euroen, der blev indført i 1999, bruges nu af 329 millioner mennesker i 16 EU-lande. Den er 
blevet en af verdens vigtigste valutaer. Den fælles europæiske valuta gør det lettere at handle på 
tværs af landegrænser. Som forbruger kan du finde frem til den bedste tilbud ved at sammenligne 
priserne i de forskellige lande og du kan rejse uden at skulle veksle valuta. Euroområdet tegner 
sig for over 16,5 % af verdens BNP og over 30 % af verdenshandelen (Inkl. EU-intern handel). 
 
 

• Vidste du, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i beslutningen om, hvordan EU's 
budget på ca. 133 mia. euro (990 mia. kroner) om året skal anvendes?  

 
For øjeblikket går 45 % af budgettet, eller det der svarer til ca. 60 mia. euro (ca. 447 mia. kroner), 
til fremme af konkurrenceevne, vækst og jobskabelse og til at mindske forskellene mellem de 
rigeste og de fattigste regioner. Kløften mellem de rigeste og fattigste regioner blev mindsket med 
ca. en sjettedel mellem 2000 og 2006. 

 
 
• Vidste du, at Europa-Parlamentet har en afgørende indflydelse på, hvordan EU fordeler ca. 

7,5 mia. euro (ca. 56 mia. kroner) om året på forskning og udvikling?  
 
Forskere i EU arbejder for eksempel på at finde bedre metoder til at beskytte lavtliggende 
landområder mod oversvømmelse - og derved beskytte menneskers hjem og livsgrundlag. EU's 
forskningsbudget anvendes også på andre områder, der har betydning for almindelige 
menneskers hverdag, som sundhed, fødevaresikkerhed, transport, teknologi, energi og miljø.  

 
 
 

Finanskrise og genopretningsplan 
 

 
• Vidste du, at EU med en økonomisk redningspakke hjælper med at sikre folks levebrød? 

 
Som svar på den økonomiske krise har de europæiske stats- og regeringschefer truffet en fælles 
beslutning om at støtte den europæiske økonomi. EU's reaktion, er godkendt af Europa-
Parlamentet og består af en samlet økonomisk hjælpepakke på 200 mia. euro (ca. 1490 mia. 
kroner), hvoraf 14,4 mia. euro (107 mia. kroner) kommer direkte fra EU's budget. Særlig små og 
mellemstore virksomheder, som er hjørnestenen I EU's økonomi, vil blive tilgodeset. 

 
 

• Vidste du, at EU hjælper mennesker, der befinder sig i en vanskelig økonomisk situation?  
 

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er blevet vedtaget af 
Europa-Parlamentet, har op til 500 mio. euro (ca. 3,7 mia. kroner) om året til at hjælpe personer, 
som har mistet deres arbejde, med at finde et nyt.  
 
 

• Vidste du, at EU hjælper medlemsstater, der er i finansielle vanskeligheder?  
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EU har besluttet at yde bistand på op til 6,5 mia. euro (ca. 48 mia. kroner) til Ungarn og op til 3,1 
mia. euro til Letland. Denne "finansielle støtte fra Fællesskabet" er en del af en international 
støtteindsats, der omfatter både Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. 
Derudover er andre 50 mia. euro (ca. 372 mia. kroner) EU-penge øremærket til yderligere bistand, 
skulle det være nødvendigt. 

 
 

• Vidste du, at EU i perioden fra 2007 til 2013 vil bruge ca. 350 mia. euro (ca. 2607 mia. 
kroner) på at stimulere den økonomiske vækst og skabe flere jobs, særlig i de fattigste 
regioner i Europa?  

  
Hundredtusindvis af projekter finansieres, med godkendelse af Europa-Parlamentet, for at 
mindske forskellene mellem de rigeste og de fattigste områder i EU, fremme beskæftigelsen og 
konkurrenceevnen over hele Europa, og fremme grænseoverskridende samarbejde mellem 
forskellige dele af EU.  
 
 

• Vidste du, at din opsparing er beskyttet takket være EU? 
 

Europa-Parlamentet har støttet regler der hævede til 100 000 euro (ca. 745 000 kroner) det beløb, 
der er garanteret af private opsparinger hvis en europæisk bank går konkurs. Den nuværende 
minimumsgaranti på knap 20 000 euro (ca. 150 000 kroner) vil stige til 50 000 euro (ca. 372 000 
kroner) ultimo juni 2009, og igen til 100 000 euro (ca.745 000 kroner) sidst i 2010. I nødsituationer 
vil kunder også have hurtigere adgang til deres indeståender. 
 
 
 

Klimaændringer og miljø 
 

 
• Vidste du, at EU har gjort meget for at fremme brugen af vedvarende energi?  

 
Sammen med Europa-Parlamentet er der vedtaget ny lovgivning, der opstiller nationale mål for 
brugen af vedvarende energi til produktion af elektricitet, til opvarmning og køling af bygninger og 
til brændstof til køretøjer. Målet er at sikre, at mindst 20 % af EU's samlede energiforbrug i 2020 
dækkes af vedvarende energi. 

• Vidste du, at din bil nu er mere sikker og mere miljøvenlig takket være EU?  
 

Europa-Parlamentet har godkendt en række foranstaltninger, der skal gøre bilkørsel mere sikker 
og mindre forurenende. 

 
 
• Vidste du, at EU hjælper kraftværker med at reducere deres CO2-udslip? 
 

Takket være lovgivning, der er vedtaget sammen med Europa-Parlamentet, vil industrianlæg og 
kraftværker kunne anvende ny teknologi til permanent og sikker, underjordisk lagring af kuldioxid 
(CO2). Dette vil være med til at mindske udslip af drivhusgasser. 

 
 
• Vidste du, at EU har skærpet kravene for anvendelse af potentielt farlige kemiske stoffer i 

Europa? 
 
En ny lovgivning om kemiske stoffer, der er vedtaget sammen med Europa-Parlamentet, trådte i 
kraft i 2007 Den skal gøre det mere sikkert at anvende omkring 30 000 potentielt farlige kemiske 
stoffer. Reglerne pålægger erhvervslivet at indsamle oplysninger og være ansvarlig for 
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sikkerheden ved kemikalier. Denne lovgivning er kendt som "REACH", hvilket står for registrering, 
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. 
 
EU opfordrer også industrien til at anvende mere bionedbrydeligt plastik til produktion af 
plastikposer, plastikkrus, emballage, urtepotter etc.  

 
 

• Vidste du, at vore have nu er bedre beskyttet mod forurening fra tankskibe takket være EU? 
 

Med støtte fra Europa-Parlamentet er det blevet forbudt for enkeltskrogede tankskibe at sejle 
langs EU's kyster. Samtidig hjælper EU ejere at tankskibe med forebyggelse og håndtering af olie- 
og kemikalieudslip. 
 
 

• Vidste du, at EU, som led i den fælles fiskeripolitik, træffer foranstaltninger for at forebygge 
markedsføring af ulovlige fiskeri-produkter? 

 
Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er et globalt problem, og det er blevet et internationalt 
prioriteret område, idet fiskebestande verden over bliver nedfisket. Med støtte fra Europa-
Parlamentet blev der i 2008 vedtaget et forslag om, hvordan ulovligt, urapporteret og ureguleret 
fiskeri kan forebygges, afværges og standses.  
 
 

• Vidste du, at der nu findes strenge regler for kvalitetskontrol af badevand på feriesteder i hele 
Europa, og at det er blevet mere sikkert at bade?  

 
Takket være EU-reglerne, der er udarbejdet i samarbejde med Europa-Parlamentet, kontrolleres 
antallet af bakterier regelmæssigt. Du kan derfor hurtigt og nemt finde ud af, om vandet på en 
bestemt strand lever op til kvalitetskravene.  

 
 
• Vidste du, at EU siden 2002 har brugt 1,5 mia. euro (ca. 11 mia. kroner) på at hjælpe EU-

lande, der er blevet ramt af naturkatastrofer?  
 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond blev oprettet i samråd med Europa-Parlamentet for at 
imødegå naturkatastrofer og hjælpe katastroferamte regioner. Indtil videre har den været taget i 
brug i 26 katastrofetilfælde, herunder bl.a. ved oversvømmelser, skovbrande, et jordskælv, et 
vulkanudbrud, storme og tørke.  

 
 
 

Det indre marked 
 
• Vidste du, at det indre marked, siden det blev oprettet i 1992 med støtte fra Europa-

Parlamentet, har givet dig flere penge på lommen?  
 
Den seneste tid har det indre marked øget EU's velstand med omkring 240 mia. euro(1776 mia. 
kroner) om året – hvilket betyder, at du og alle andre EU-borgere gennemsnitlig har 518 euro (ca. 
4000 kroner) mere om året end før det indre marked blev skabt. De skyldes at der er blevet mindre 
bureaukrati og færre handelshindringer fordi EU har harmoniseret visse regler og skabt fælles 
produktstandarder, hvilket igen medfører øget konkurrence og udvikling og flere udenlandske 
investeringer.  
 
 

• Vidste du, at der takket være det indre marked er blevet skabt 2,7 mio. ekstra arbejdspladser i 
perioden 1992-2006?  
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Europa-Parlamentet spillede en vigtig rolle i udviklingen af det indre marked, som vi kender det i 
dag, således at varer, tjenesteydelser, kapital og personer har fri bevægelighed i EU.  

 
 
• Vidste du, at Europa-Parlamentet spillede en nøglerolle i bestræbelserne på at nedsætte de 

alt for høje roamingtakster på mobiltelefoner i Europa?  
 
Taksterne er blevet nedsat med op til 60 %, når du bruger din mobiltelefon i udlandet. 
 
 

• Vidste du, at EU tilbyder ét sæt forbrugerrettigheder, hvilket gør det nemmere for dig at 
handle overalt i EU? 

 
Med bistand fra Europa-Parlamentet indeholder EU-reglerne nu en 2 års garanti i hele Europa for 
alle produkter, du køber. 
 

 
• Vidste du, at EU har gjort det muligt for dig selv at vælge, hvor du køber din energi og derved 

spare penge? 
  
Europa-Parlamentet har været med til at fjerne gas- og elektricitetsmonopoler og har øget presset 
på energileverandørerne, for at de skal blive mere effektive og miljøvenlige. 

 
 

• Vidste du, at EU gør det lettere for dig at starte og udvikle egen virksomhed og skaber flere 
arbejdspladser i servicesektoren? 

 
Med bistand fra Europa-Parlamentet er mange finansielle, retlige og administrative hindringer for 
fri bevægelighed, frihandel og konkurrence i Europa blevet fjernet. 

 
 

• Vidste du, at Europa-Parlamentet har været med til at vedtage særlige regler for legetøj, og 
elektrisk udstyr for at sikre, at du og din familie kan føle jer sikre og vide, at de varer, I køber, 
er i orden, hvad enten de købes på et marked, i en butik eller online? 

 
EU-reglerne forpligter producenter og forhandlere til at sikre, at de produkter, de markedsfører, er 
sikre. Reglerne for legetøj er særligt strenge. De nationale myndigheder sørger for, at disse krav 
overholdes. Hvis en vare med fejl opdages i ét land, sikrer et hurtigt varslingssystem, at varen 
øjeblikkeligt trækkes tilbage fra butikker i hele EU.  

 
 
• Vidste du, at kosmetik som læbestift, deodoranter, sæbe, tandpasta og shampoo siden 2004 

ikke bliver afprøvet på dyr inden for EU? Eller at kosmetiske midler, udviklet på baggrund af 
dyreforsøg uden for EU, ikke må sælges inden for EU?  

 
Europa-Parlamentet har støttet EU's forbud mod testning på dyr af kosmetiske midler og 
bestanddele i EU-lande samt markedsføring af produkter, indeholdende ingredienser, der kan 
være blevet afprøvet på dyr andetsteds. Du kan derfor, takket være EU-reglerne og Europa-
Parlamentet, være helt sikker på, at intet dyr i EU har lidt, for at du kan se godt ud og dufte godt. 
 

 
• Vidste du, at EU beskytter dine børn mod overdreven reklame? 
 

Ny EU- lovgivning vedtaget sammen med Europa-Parlamentet indfører strenge nye regler for 
radio og tv reklamer rettet mod børn. De gælder også for on-demand audiovisuelle tjenester.. 
Produktplacering mod betaling er forbudt i alle børneprogrammer. Børneprogrammer, der varer 
mere end en halv time, må kun afbrydes af reklamepauser hver halve time. 
 



 6

Disse fælles regler gør det også muligt at se fjernsyn fra andre lande uden at støde på hindringer 
pga. forskelle i reklameregler.  

 
 

• Vidste du, at der nu findes ét fælles alarmnummer for hele Europa takket være EU?  
 

Europa-Parlamentet og Kommissionen har sikret, at du i alle EU-lande kan få fat i 
nødhjælpstjenester ved at taste 112.  

 
 

Transport 
 
• Vidste du, at der ikke længere må være "skjulte" afgifter på din flybillet, således at du er klar 

over præcis, hvor meget du skal betale? 
 
Takket være en forordning vedtaget sammen med Europa-Parlamentet kan du nu nemt overskue 
den samlede pris på din flybillet. Billetprisen skal være inklusiv alle skatter, afgifter og gebyrer, der 
lægges til basisprisen.  

 
 
• Vidste du, at flyselskaber ikke længere kan nægte at tage dig med på grund af handicap? 
 

Sammen med Europa-Parlamentet er der vedtaget lovgivning, der forbedrer handicappedes 
rettigheder, når de rejser med fly. Der skal tilbydes gratis bistand i alle lufthavne.  
 
 

• Vidste du, at flyvesikkerheden er blevet øget takket være en sort liste i EU?  
 

Takket være en forordning, vedtaget i samarbejde med Europa-Parlamentet, kommer 
flyselskaber, der ikke opfylder sikkerhedskravene, på EU's sorte liste og bliver forbudt i hele EU.  

 
 
 

Social-, beskæftigelses- og uddannelsespolitik 
 
 
• Vidste du, at EU hvert år investerer over 10 mia. euro (ca. 75. mia. kroner) for at skabe bedre 

jobmuligheder? 
 

Via Den Europæiske Socialfond, oprettet med tilslutning fra Europa-Parlamentet, samfinansierer 
EU projekter med medlemslandene for at ruste Europas arbejdsstyrke og virksomheder bedre til 
fremtiden. Dette er et nøgleelement i EU's strategi for vækst og beskæftigelse, der sigter mod at 
forbedre menneskers levevilkår og give dem bedre kompetencer og bedre 
beskæftigelsesmuligheder.  
 
 

• Vidste du, at midlertidigt ansatte, som følge af lovgivning vedtaget med tilslutning fra Europa-
Parlamentet, har fået de samme rettigheder som fastansatte og har fået bedre arbejdsvilkår?  

 
Midlertidigt ansatte i EU udgør op til 10 % af arbejdsstyrken — eller det der svarer til mere en seks 
millioner job. Takket være EU-lovgivning gælder de samme væsentlige arbejds- og 
ansættelsesvilkår nu for dem, som for deres fastansatte kollegaer. Ordningen giver både 
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erhvervslivet den nødvendige fleksibilitet, og arbejdstagere bedre mulighed for at forene familie- 
og arbejdsliv.  

 
 
• Vidste du, at EU giver nyfødtes mødre og fædre samme rettigheder? 
 

Ifølge EU-lovgivningen, der er vedtaget sammen med Europa-Parlamentet, er begge forældre nu 
berettiget til minimum tre måneders orlov, og forældrene bestemmer selv, hvem af dem der tager 
orlov. Efter endt forældreorlov har forældrene krav på at vende tilbage til den samme stilling eller 
en lignende stilling. Arbejdsgivere skal opfylde de minimumskrav, som er godkendt af alle de 
europæiske lande.  

 
 

• Vidste du, at Europa-Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet har oprettet EURES, 
en webportal, som giver dig mulighed for at søge ledige stillinger i 31 europæiske lande, og 
hvor du kan finde de oplysninger, du har brug for, hvis du ønsker at flytte til udlandet?  

 
EURES (European Employment Services) er et netværk, som hjælper dig med at finde job i hele 
Europa – du har mulighed for at arbejde i forskellige lande i hele EU, samt Norge, Island, 
Liechtenstein og Schweiz. 
EURES er ikke bare en massiv jobsøgningsdatabase, du kan også finde gode råd og oplysninger 
om leve- og arbejdsvilkår i hele Europa, som f.eks. social sikring, leveomkostninger, lokale 
sundheds- og uddannelsessystemer, anerkendelse af eksamensbeviser og meget, meget mere.  
EURES kan også bruges af arbejdsgivere, som ønsker at rekruttere arbejdskraft fra et andet 
europæisk land. EURES har også et menneskeligt ansigt, og det takket være dets netværk 
bestående af 700 vejledere, der kan rådgive jobsøgende og arbejdsgivere om international 
rekruttering.  

 
 
• Vidste du, at EU går ind for livslang læring og kulturudvekslinger for alle Europas borgere?  

 
EU vil i perioden 2007-2013 bruge over 8 mia. euro (ca. 60. mia. kroner), med Europa-
Parlamentets godkendelse, på at give Europas borgere mulighed for at få international erfaring 
gennem livslang læring. De EU-programmer det drejer sig om er Erasmus, Comenius, Leonardo 
da Vinci og Grundtvig, Aktive unge og Europa for Borgerne samt programmet Kultur.  

 
 
 
• Vidste du, at Erasmus programmet, som blev oprettet med tilslutning fra Europa-Parlamentet, 

har givet ca. 1,2 mio. studerende mulighed for at studere i et andet EU-land?  
 
Erasmus giver studerende økonomisk støtte, og sørger for at udvekslingsopholdet kan 
meritoverføres. Lignende ordninger (kaldet Leonardo da Vinci og Marie Curie) findes for 
erhvervsuddannelse og forskning.  
 
 

• Vidste du, at EU støtter internetforbindelser mellem skoler i hele Europa?  
 
Siden 2005 har over 35 000 skoler i Europa tilsluttet sig eTwinning som led i Comenius-
programmet. Det gør det muligt for skoler gratis at finde frem til andre skoler, som de kan arbejde 
sammen med i projekter over internettet. Både elever og lærere er begejstrede for dette initiativ, 
som støttes af Europa-Parlamentet.  
 
 

• Vidste du, at EU-programmerne hvert år giver titusinder af unge mulighed for at arbejde og 
rejse i hele Europa? 
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Indtil videre har 1,5 mio. unge nydt godt af EU's ungdomsmobilitetsprogrammer. Alene i 2007 
deltog mere end 40 000 unge i et ungdomsudvekslingsprogram og næsten 5 000 deltog i 
europæisk volontørtjeneste. Europa-Parlamentet støtter på det kraftigste disse udvekslinger.  
 
 

• Vidste du, at EU støtter udvekslinger mellem byer og landsbyer i hele Europa?  
 
Alene i 2008 mobiliserede programmet Europa for Borgerne, som støttes af Europa-Parlamentet, 
omkring 1 mio. mennesker i kulturelle udvekslinger i hele Europa, med mere end 1 200 
venskabsbyarrangementer og initiativer fra mere end 4 000 byer.  

 
 

 

Fødevaresikkerhed og landbrug 
 
 

• Vidste du, at den fælles landbrugspolitik nu ikke kun ser på mængden, men også på 
kvaliteten af de fødevarer, der produceres af landbrugerne, og at man også satser på at øge 
beskæftigelse og bæredygtig udvikling i landdistrikterne?   

 
Europa-Parlamentet er dybt engageret i at reformere den fælles landbrugspolitik. Takket være 
tidligere reformer producerer EU ikke længere fødevarebjerge, men har en langsigtet politik for 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne.  

 
 
• Vidste du, at den fælles landbrugspolitik handler om meget mere end EU-tilskud til 

landmænd? Og at EU for nylig har vedtaget en række tiltag, der vil gavne forbrugere direkte?  
 

Europa-Parlamentet har været med til at indføre en skolefrugtordning, der betaler for uddeling af 
frugt og grøntsager på skoler i hele Europa. Europa-Parlamentet bakker også op omkring den nye 
skolemælksordning, som støtter uddeling af mælk, ost, yoghurt og andre sunde mejeriprodukter til 
alle skolebørn.  

 
 
• Vidste du, at fødevarer nu er mere sikre end nogensinde før? 
 

Europa-Parlamentet har været med til at vedtage en lang række ordninger, der sikrer 
fødevaresikkerheden i Europa og opfordrer folk til at spise sundt. De dækker hele 
fødevareforsyningskæden, "fra jord til bord", og fastsætter standarder og overvåger dyresundhed 
og –velfærd, planter og afgrøder samt import af fødevarer. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet er et EU agentur der hjælper med uvildig videnskabelig rådgivning.  

For at forhindre producenter af "helsekost" eller slankeprodukter i at komme med urigtige eller 
udokumenterede anprisninger, har EU fastsat strenge regler for økologiske produkter. EU-
lovgivningen om mærkning af fødevarer skal give forbrugerne den baggrundsviden, de har brug 
for til at træffe kvalificerede valg, når de køber ind.  

 
 

• Vidste du, at EU støtter forskning i at omdanne affald til ren energi?  
 

For at nå målet om at reducere udslippet af drivhusgasser med 20 % inden 2020, som støttes 
kraftigt af Europa-Parlamentet, leder forskere efter nye måder at anvende landbrugsaffald såsom 
halm, stubbe og gødning som en miljøvenlig kilde til vedvarende energi.   
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Retfærdighed, frihed og sikkerhed 
 
 
• Vidste du, at det er blevet endnu nemmere at rejse rundt i Europa uden grænser? 
 

Europa-Parlamentet støttede udvidelsen af Schengen-området. Dette område uden kontrol ved de 
indre grænser er blevet udvidet og omfatter nu 22 EU-medlemsstater. Det er alle EU-lande 
undtagen Bulgarien, Cypern og Rumænien samt Irland og Storbritannien). Også Island, Norge og 
Schweiz er med i ordningen  

 
 
• Vidste du, at Europa-Parlamentet støtter EU's bekæmpelse af kriminel aktivitet, som f.eks. 

kampen mod narkotika- og menneskesmuglere i Europa?   
 

EU-midler kan støtte samarbejde mellem myndigheder fra forskellige EU-lande og 
sporingssystemer (til skibe, luftfartøjer og satellitter) til bekæmpelse af kriminelle aktiviteter. 
Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i etableringen af reglerne for indrejse i EU, der sikrer en 
nem og sikker grænsepassage.  
 
 

• Vidste du, at Europa-Parlamentet spillede en vigtig rolle i fastsættelsen af de fælles 
principper for en effektiv politik om tilbagesendelse af illegale indvandrere uden at krænke 
deres rettigheder? Eller at Europa-Parlamentet har opfordret til udvikling af indrejsekanaler for 
indvandrere, der vil lovligt ind i EU?  

 
Europa-Parlamentet har støttet et sæt regler for samarbejde mellem EU’s medlemsstater om 
bekæmpelse af illegal indvandring. I 2006 blev der fanget ca. 500 000 illegale indvandrere i EU, 
og heraf blev 40 % sendt tilbage til deres hjemland.  
 

 
• Vidste du, at Europa-Parlamentet støtter foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og 

forbedring af sikkerheden?  
 

Initiativer, der støttes af Europa-Parlamentet, har gjort det muligt for politi og domstole i alle EU-
medlemsstater at arbejde sammen for at sikre et mere effektivt samarbejde på europæisk plan 
gennem henholdsvis Europol og Eurojust. Dette har givet konkrete resultater i en række 
grænseoverskridende sager om kriminalitet. F.eks. arbejdede Europol og Eurojust under operation 
"koala" sammen om at optrevle et netværk af pædofile, der bestod af 2 500 kriminelle fra hele 
verden.  

 
I 2006 blev næsten 600 terrorangreb i 11 EU-medlemsstater afværget, takket være effektive 
mekanismer til bekæmpelse af terrorisme i EU. EU's medlemsstater har forbedret sin koordinering 
af bekæmpelsen af terrorisme betydeligt, bl.a. gennem "samarbejdsplatforme" fra Europol og 
Eurojust.  

 
 

• Vidste du, at Europa-Parlamentet var medlovgiver i forbindelse med fastlæggelsen af 
foranstaltninger til afsløring og forebyggelse af terrorisme og kriminelle aktiviteter?  

 
Europa-Parlamentet har vedtaget et direktiv, der pålægger televirksomheder at lagre visse data i 
op til 24 måneder (kilde, bestemmelsessted og lokalisering for telefon- og internetkommunikation). 
Dette er et led i en strategi til bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. Der er også 
lavet regler for databeskyttelse. 
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• Vidste du, at Europa-Parlamentet spillede en vigtig rolle i bestræbelserne på at øge 
forbrugernes tillid til grænseoverskridende handel ved at sikre, at forbrugerne har adgang til 
domstolene i deres hjemland, samt at de er beskyttet af hjemlandets lovgivning? 

 
Europa-Parlamentet var medlovgiver i forbindelse med sikring af forbrugerbeskyttelse i tvister, der 
vedrører forbrugerkontrakter, både hvad angår adgang til domstolene og lovmæssig beskyttelse.   

 
 
• Vidste du, at Europa-Parlamentet har medvirket til at gøre det nemmere at løse 

grænseoverskridende familiekonflikter, som f.eks. sager om forældremyndighed eller 
skilsmisse?  

 
Europa-Parlamentet har været med til at vedtage EU-lovgivning, der sikrer gensidig anerkendelse 
af familieretlige afgørelser mellem medlemsstaterne, og opfordrer til at parterne anvender 
familiemægling.   

 
 

Udvidelse 
 
• Vidste du, at Europa-Parlamentet har indflydelse på, hvem der kan bliver medlemmer af Den 

Europæiske Union? 
 

EU's medlemsstater kan ikke uden Europa-Parlamentets samtykke beslutte at optage nye lande 
som medlemmer af EU. De nuværende kandidatlande er Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien og Tyrkiet, mens Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien 
samt Kosovo er potentielle kandidater. Europa-Parlamentet vurderer løbende landenes udvikling 
og har en afgørende stemme med hensyn til, om disse lande kan blive medlemmer eller ej.  

 
 

• Vidste du, at udvidelsen af EU har været med til at gøre EU til et sikrere sted at bo? 
 

I forbindelse med de seneste udvidelser har EU's støtte og vejledning hjulpet med at gøre lande 
med tidligere kommunistiske regimer til politisk stabile, demokratiske naboer med hurtigt voksende 
økonomier.  

 
 
• Vidste du, at de 12 nye medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004 og 2007, er attraktive nye 

markeder for virksomheder i dit hjemland og giver enestående mulighed for at investere i 
udlandet? 

 
Med de to seneste udvidelser kom mere end 100 millioner nye forbrugere med i det indre marked. 
I 2007 blev 7,5 % af den samlede eksport fra virksomheder i de gamle medlemsstater eksporteret 
til de nye medlemsstater mod kun 4,7 % i 1999. Handelen mellem de gamle og de nye 
medlemsstater er næsten tredoblet på mindre end ti år (fra 175 mia. euro i 1999 til ca. 500 mia. 
euro i 2007 eller fra ca. 1303 mia. kroner til ca. 3725 mia. kroner).  

 
 
• Vidste du, at arbejdstagere fra de nye medlemsstater rent faktisk har sat gang i 

arbejdsmarkedet i de gamle medlemsstater, og altså ikke, som folk ofte tror, udgør en trussel 
ved at tage deres jobs? 

 
Arbejdstagere fra de nye medlemsstater har bidraget til at dække den større efterspørgsel efter 
arbejdskraft i de gamle medlemsstater og har således bidraget markant til en vedvarende 
økonomisk vækst. 
Siden 2004 er f.eks. en halv million ledige stillinger i Storbritannien blevet besat af arbejdstagere 
fra de nye medlemsstater. Dette har fået andre lande til også at åbne deres arbejdsmarkeder. 
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• Vidste du, at nye handelsmuligheder, øgede investeringer fra udlandet samt nye incitamenter 

til modernisering har bidraget til en overordnet forbedring af de nye medlemsstaters økonomi 
siden udvidelsen i 2004? 

 
Den gennemsnitlige BNP-vækst for de nye medlemsstater er, siden de blev optaget i EU for fem 
år siden, steget fra 3,4 % til 5,6 %, og deres handel er steget med 16,2 %.  
Gennemsnitslønningerne er steget i alle de nye medlemsstater, og flere får job i servicesektoren 
såvel som i den højteknologiske fremstillingsindustri. 

 

EU og resten af verden 
 
• Vidste du, at EU er verdens største udviklingsbistandsdonor? 

 
EU har som mål at opfylde FN's millenniumudviklingsmål i løbet af Europa-Parlamentets næste 
valgperiode og tegner sig for ca. 60 % af den samlede globale bistand. Det er EU's budget og de 
enkelte EU-landes bistand tilsammen. Det var 49 milliarder euro i 2008 (eller 365 milliarder kroner) 
EU spiller også en ledende rolle for at sikre en bedre bistandseffektivitet, samt at andre EU-
politikker, som handels-, miljø-, landbrugspolitik etc. er mere i tråd med udviklingsmålene. 
Europa-Parlamentet fortsætter sit engagement gennem "den europæiske konsensus på 
udviklingsområdet", som blev etableret i 2005 mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne.   
 
 

• Vidste du, at EU, udover at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere den finansielle krise, 
var de første til, efter G20-topmødet i april, at støtte udviklingslandene i forbindelse med den 
økonomiske tilbagegang?  

 
En pakke af foranstaltninger er blevet vedtaget for at give flere penge til udviklingsstøtte, at ændre 
fokus og prioritere de mest sårbare samt forbedre den eksisterende bistandseffektivitet.    
Kommissionen giver 3 mia. euro (ca. 22 mia. kroner) til sociale udgifter. Yderligere 500 mio. euro 
(ca. 3.7 mia. kroner) vil være til rådighed som et "sikkerhedsnet". Hver støtte-euro tæller, og ved 
at samarbejde bliver de 27 medlemsstater og Kommissionen mere effektive, og dette gør dem til 
et forbillede for andre verden over.   

Tidligere på året indgik Kommissionen en aftale, som vil give 1 mia. euro (ca. 7,45 mia. kroner) til 
fødevarehjælp til over 20 af verdens mest sårbare lande. Europa-Parlamentet har godkendt 
pakken. Desuden blev en aftale på 2,7 mia. euro (ca. 20 mia. kroner) indgået med landene i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) vedrørende sundhed, uddannelse og klimaændringer. 
Dette er en del af det stærke partnerskab, som EU har haft med disse lande gennem mere end 
fem årtier.  

 
• Vidste du, at EU, med støtte fra Europa-Parlamentet, bidrager til at fremme demokrati og god 

regeringsførelse verden over? 
 

Hvert år leder medlemmer af Europa-Parlamentet verden over delegationer, der skal overvåge 
valg i lande, hvor demokratiet endnu ikke fungerer fuldt ud eller er truet. Takket være 
Europa-Parlamentet har EU et særligt budget til at fremme demokratiet og menneskerettighederne 
verden over. Det bruges bl.a. til at støtte lokale ngo'ers arbejde. Der findes også en række 
blandede parlamentariske grupper, herunder en blandet parlamentarisk forsamling med landene i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet. 
 
 

• Vidste du, at Den Europæiske Union er verdens største yder af humanitær bistand?  
 

Kommissionen sørger for hurtig hjælp til de mest sårbare ofre for natur- og menneskeskabte 
katastrofer uden for EU. Den samarbejder med hjælpeorganisationer i krisezoner og yder bistand, 
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der går direkte til folk i nød, uanset nationalitet, religion, køn eller etnisk oprindelse. Formålet er 
kun at redde liv og hjælpe nødlidende i overensstemmelse med de humanitære principper om 
neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.  
 
Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i tildelingen af midler til EU's humanitære aktioner og i 
kontrollen med, hvordan pengene bruges.  

 
 

• Vidste du, at EU går foran i kampen for at hjælpe kvinder med at bekæmpe fattigdom?  
 
EU lægger vægt på at forbedre læsefærdighederne blandt voksne kvinder, at fjerne uligheder 
mellem mænd og kvinder og styrke kvindernes stilling i konfliktramte områder. 
Europa-Parlamentet har løbende arbejdet for, at kvinder får en større rolle i udviklingsarbejde, 
senest ved dets betænkning om "Ligestillingsaspektet i EU's eksterne forbindelser og 
fredsopbygning".   

 
 

• Vidste du, at EU hjælper befolkningerne i udviklingslandene med at få rent drikkevand? 
 

EU lancerede vandinitiativet (EUWI) for at forbedre adgangen til drikkevand de sanitære forhold 
og forvaltningen af vandressourcerne. I marts 2009 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, 
hvori det hedder, at vand er et offentligt gode og bør kontrolleres af de offentlige myndigheder. 
Initiativet skal sikre adgang til drikkevand som en grundlæggende og universel ret.  

 
 

• Vidste du, at EU, med støtte fra Europa-Parlamentet, hjælper Den Palæstinensiske 
Myndighed med at forbedre palæstinensernes velfærd og deres bestræbelser på at opnå en 
fredsaftale med Israel? 

 
EU har afsat 300 mio. euro � (ca. 2,2 mia. kroner) til finansiering af reformer på følgende områder: 
offentlig forvaltning, social udvikling, virksomhedsudvikling og infrastruktur samt til støtte til 
palæstinensiske flygtninge. Europa-Parlamentet bidrager aktivt til disse politikker og holder 
regelmæssigt møder med repræsentanter for det palæstinensiske og det israelske parlament.    

 
 

• Vidste du, at EU bidrager til genopbygningen af Irak? 
 

Kommissionen har støttet genopbygningen siden 2003. Dette afhjælper de problemer, det irakiske 
folk har i forbindelse med at genopbygge deres tilværelse siden krigen. I 2008 vedtog 
Europa-Parlamentet en beslutning, hvori der opfordres til en udvidet rolle for EU i Irak samt flere 
foranstaltninger til at hjælpe irakiske flygtninge.  

 
 

• Vidste du, at EU er engageret i at genoprette stabiliteten i Georgien? 
 

Kommissionen har godkendt en støttepakke på 500 mio. euro (ca. 3.7 mia. kroner), hvoraf 61 mio. 
euro (ca. 454 mio. kroner) skal gå til at hjælpe mennesker, der er fordrevet som følge af konflikten 
med Rusland. Europa-Parlamentet, som deler beslutningsbeføjelsen med Rådet vedrørende 
budgettet, godkendte denne hjælpepakke og kontrollerer dens anvendelse.   

 
 

• Vidste du, at EU beskytter sine virksomheder mod illoyal handelspraksis?  
 
Den Europæiske Union beskytter frihandel gennem sine antidumping-, antisubsidie- og 
beskyttelsesregler. Disse gør det muligt for EU at beskytte sine producenter mod illoyal eller 
subsidieret import og mod dramatiske ændringer i handelsmønstret, som er skadelige for EU's 
økonomi. Europa-Parlamentet er gennem Udvalget om International Handel tæt involveret i EU's 
handelspolitik.  
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