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JOSÉ MANUEL BARROSO
Formand for Europa-Kommissionen

Et forenet, åbent og stærkere Europa

I de fem år, der er gået, siden denne EU-Kommission 
trådte til, har Europa oplevet store forandringer. Finanskri-
sen udviklede sig til en statsgældskrise, en økonomisk 
krise og en social krise, der nedbrød skellet mellem euro-
pæisk og national politik.

Vi kunne ikke bare fortsætte som før. Hvor de fem år, 
der gik før denne Kommission trådte til, var præget 
af forfatningsmæssige spørgsmål, som blev besvaret 
med Lissabontraktaten, har disse fem år været mær-
ket af truslen fra finans- og statsgældskrisen. Vi kan 
alle være stolte over, at vi har holdt sammen i disse 
vanskelige tider. EU er forblevet forenet og åbent og vil 
være stærkere fremover. 

»Forenet«, fordi vi har holdt sammen på EU og endda 
har formået at udvide det på trods af det pres, vores 
lande har været udsat for. »Åbent«, fordi vi sammen 
med vores internationale partnere i G20 har arbejdet 
på at finde et fælles svar. Vi har fremmet samhandelen 

»Når man er ude i et stormvejr, må man bare 
stride sig vej – aldrig skifte retning.«

(Jean Monnet)

i EU og med resten af verden som et middel til vækst, 
og vi har holdt vores løfter over for udviklingslandene. 
»Stærkere«, fordi de nødvendige økonomiske reformer 
nu er ved at blive gennemført i Europa, og vores øko-
nomiske styring er blevet styrket, især i euroområdet, 
for at klæde de europæiske økonomier bedre på til glo-
baliseringen.

Det har vi gjort med afsæt i det, der er så enestå-
ende ved EU. Europa handler om værdier. Værdier som 
fred, vores grundlæggende princip, som vi fik Nobels 
fredspris for i 2012. Værdier såsom enhed og mang-
foldighed – det er styrker, der skal værnes om. Værdier 
som solidaritet, med vores sociale markedsøkonomi og 
vores beskyttelse af de EU-borgere, der har det svært. 
Disse værdier har været retningsgivende for vores 
arbejde. EU er mere end et økonomisk projekt. Det er et 
politisk projekt. Det er et fællesskab af kultur og fælles 
værdier og interesser, som er vores fælles skæbne. 
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Debat om den globale finanskrise på G8-topmødet i Camp David i 2012. Rundt om bordet ses: Angela Merkel, Herman  
Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama,  

David Cameron (med ryggen til), Dmitrij Medvedev (med ryggen til), (fra venstre, i urets retning).

EU-Kommissionen har arbejdet utrætteligt for at undgå 
sammenbrud i Europas økonomier. Den mangelfulde 
regulering af og det mangelfulde tilsyn med finansmar-
kederne gav plads til spekulation og voksende kredit-
bobler. Eftervirkningerne viste, at mange europæiske 
lande levede over evne og manglede konkurrenceevne. 
Og selv om vores økonomier var indbyrdes afhængige, 
havde vi ikke de stærke rammer, der skulle til for at for-
hindre uholdbare politikker eller håndtere krisen, da den 
kom. I de sidste fem år har Kommissionen været en 
drivkraft bag en række initiativer, der skal rette op på 
problemerne. 

I dag beskytter EU borgerne og skatteyderne med en 
stram regulering, der sikrer vores opsparing, gør ban-
kerne mere ansvarlige og begrænser deres risikotag-
ning. Vi har gjort systemet mere retfærdigt. Og vi har 
taget de afgørende skridt – som var utænkelige før kri-
sen – hen imod en bankunion. Det har givet os en bedre 
reguleret finanssektor, og de finansielle tilsynsmyndig-
heder kan nu bedre holde øje med vores banker for at 
tackle vanskelige økonomiske tider og beskytte vores 
sparepenge. 

Vi har indført et system med en fælles økonomisk og 
finanspolitisk styring på EU-plan, der sikrer, at alle 
EU-landene holder orden i deres offentlige finanser og 
gennemfører de nødvendige reformer, for at vores økono-
mier kan (for)blive konkurrencedygtige. Vi er gået sammen 
om at skabe en mekanisme, som yder lån til de lande, der 
er under størst pres fra markederne. Euroen er kommet 
endnu stærkere ud af krisen. Flere lande har indført 

euroen, og ingen har forladt euroområdet. Vi har anvendt 
alle de midler, vi har til rådighed, for at holde folk i arbejde 
og hjælpe arbejdsløse med at vende tilbage til arbejds-
markedet, med særligt fokus på problemet med ung-
domsarbejdsløsheden. Vi er blevet enige om et nyt 
EU-budget, som fokuserer på investeringer, der gavner 
EU’s lande, regioner, virksomheder og mennesker. For at 
sætte skub i væksten og skabe job har vi også åbnet nye 
markeder – såvel her i Europa ved at videreudvikle det 
indre marked og forsvare dets fire friheder som i resten af 
verden ved at indgå ambitiøse globale handelsaftaler. 

Ud over den umiddelbare krisestyring har vi udarbejdet 
en langsigtet plan for at modernisere Europas økono-
mier. Vores Europa 2020-strategi indeholder realistiske, 
men ambitiøse mål, der kan skabe intelligent og bære-
dygtig vækst for alle. De nye EU-budget skal prøve at 
styrke konkurrenceevnen gennem større fokus på forsk-
ning, innovation og infrastruktur, og der lægges særlig 
vægt på at forbinde Europas transport-, energi- og digi-
tale sektorer. Vi har baseret os på klima- og energimå-
lene for 2020, som kom på plads under den forrige 
Kommission, og fastlagt en ramme frem til 2030. 
Konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikker-
hed er nøgleordene for vores klima- og energipolitik. Vi 
har desuden fastlagt en klar vision for, hvordan vi kan 
fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union. 

Jean Monnet sagde, at »Europa vil vise sit værd i krise-
tider.« Vi har vist, at han havde ret, og at tvivlerne tog 
fejl. Vi har vist, hvad vi kan opnå, når medlemslandene 
og EU’s institutioner arbejder sammen. 

VORES REAKTION PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE OG INDSATS FOR 
BÆREDYGTIG VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
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Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, med studerende i Polen (2011).

Selv om den økonomiske og finansielle krise har været det 
største problem i de sidste fem år, har vi ikke glemt at tage 
os af andre spørgsmål, der er vigtige for EU-borgerne.

Kommissionen har taget en række initiativer, der skal 
sikre fri bevægelighed for personer, varer og kapital for 
at give forbrugere og virksomheder større valgfrihed og 
øge investeringerne i infrastruktur. Takket være det indre 
marked har vi reduceret roamingafgifterne endnu mere. 
Vi har sikret mere rimelige priser og flere rettigheder for 
rejsende og forbrugere. Efter tredive års forhandlinger 
har vi fået et europæisk patent, der sparer tid og penge 
for forskere og virksomheder. Og vi har også gjort det let-
tere at finde arbejde i andre medlemslande.

Det er nu vigtigere end nogensinde, at EU’s grundlæg-
gende værdier efterleves, herunder retsstatsprincippet. 
Kommissionen har grebet ind over for en række med-
lemslande i de senere år for at sikre, at disse grundlæg-
gende principper overholdes, og at borgernes friheder 
og rettigheder respekteres fuldt ud. Og det vil vi fort-
sætte med at gøre på en mere systematisk og holdbar 
måde gennem det retsstatsinitiativ, vi har lanceret. 

VI ARBEJDER FOR EU’S BORGERE

Vi vil gerne tage fat på de konkrete spørgsmål, der vir-
kelig er vigtige for folk. Derfor skal EU’s institutioner 
fokusere på de områder, hvor de kan gøre den største 
forskel. Europæisk samarbejde er vigtigt på mange 
områder, men er ikke nødvendigt på alle områder. Vi har 
stillet lovforslag, hvor det var nødvendigt, men har også 
reduceret bureaukratiet i en hidtil uset grad og dermed 
sparet de europæiske virksomheder mere end 32 milli-
arder euro om året. Vi har ophævet 6 000 love siden 
2005. EU skal være stor i store spørgsmål og mindre 
i mindre spørgsmål.

EU’s institutioner har brug for en fælles strategi for at 
tage hånd om de spørgsmål, der er vigtigst for EU’s bor-
gere. Kommissionen er den eneste institution, der del-
tager i hvert enkelt trin af beslutningsprocessen. Men vi 
kommer ingen vegne uden de to lovgivere, for det er 
ministrene fra EU-landenes regeringer og de MEP’er, du 
har valgt, der sammen vedtager lovgivningen. Vi har 
givet os fuldt ud for at få dette samarbejde til at fun-
gere. Den demokratiske proces er blevet styrket. Hver 
institution har gjort sit til at hjælpe Europa med at 
komme styrket ud af krisen.
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José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand, Herman Van Rompuy, formand for Det Europæiske Råd, og Martin Schulz, 
formand for Europa-Parlamentet, modtog Nobels fredspris 2012 på EU’s vegne.

I en stadig mere globaliseret verden gør størrelsen en 
forskel. Den økonomiske krise, de globale klimaforhand-
linger, energisikkerheden, indvandringen, det arabiske 
forår og senest Ukraine har alt sammen vist, at EU kun 
kan gøre en forskel, hvis vi handler sammen. 

Den økonomiske krise har sat fokus på EU, men den har 
også belyst vores indflydelse på verdensscenen. EU har 
sat den globale standard på mange områder, og vi har 
spillet en fremtrædende rolle i globale fora som f.eks. G8/
G7, G20, WTO og FN. Vi har også etableret en stærkere 
global europæisk tilstedeværelse over hele verden og 
i vores nabolande. Og fra Afrika til Asien, fra Latinamerika 
til Stillehavet og Vestindien er vi verdens største bistand-
syder – på trods af krisen – og vi har styrket vores politi-
ske partnerskaber.

EUROPAS STEMME UDE I VERDEN

EU fik Nobels fredspris i 2012. Det bør minde os om, at 
EU står for fred, håb og stabilitet. Intet af dette bør tages 
for givet. De aktuelle begivenheder i Ukraine viser, hvor-
dan en benhård magtpolitik kan vise sit grimme ansigt 
fra den ene dag til den anden. Billederne af unge ukra-
inere, der står med EU-flag som symbol på en lysere, 
bedre fremtid, er bevis på, hvor meget vi har opnået. EU 
vil altid støtte frihed og demokrati i sine nabolande og 
andre dele af verden. 
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Vores største resultat er måske, hvordan vi har reage-
ret. Lad os ikke glemme, at nogle forudså, at en 
Kommission med 27 eller 28 medlemmer hverken ville 
fungere eller kunne tage beslutninger. Vi har bevist, at 
de tog fejl. Vi har taget modige beslutninger sammen – 
i fællesskab – hvilket viser, at vi har en fælles fremtid 
i Europa. I takt med at globaliseringens udfordringer og 
vores fælles værdier bringer os tættere sammen, er der 
en voksende erkendelse af, at vi er nødt til at finde 
bedre løsninger, som vi alle går ind for. Det sidste fem 
år har vist, at vi kan leve op til den udfordring: Europa 
kan sagtens fungere med 28 lande, og vores institutio-
ner har den nødvendige kapacitet og erfaringer til at til-
passe, modernisere og forandre sig for det bedre. 

VORES RESULTATER

Kommissionsformand José Manuel Barroso besøger en syrisk flygtningelejr i Jordan (2012).

De resultater, vi beskriver her, er kun et øjebliksbillede af 
Kommissionens arbejde i den seneste mandatperiode.  
Vi har budt et nyt medlem, Kroatien, velkommen til EU og 
udvidet euroområdet til Estland og Letland. Vi bekæmper 
ungdomsarbejdsløshed og menneskehandel, vi hjælper 
120 millioner katastrofeofre hvert år, og vi hjælper dig 
med at sikre dine data online – alt dette er med til at 
skabe et forenet, åbent og stærkere Europa. 
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OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK DIPLOMATISK TJENESTE 
Vi har oprettet den nye Tjeneste for EU’s Optræden Udadtil 
fra ingenting og indført en mere global tilgang til udenrigsanliggender. 

Fremme fred, 
beskytte de udsatte 

og bekæmpe 
fattigdom

I en globaliseret, gensidigt forbundet verden er EU 
stærkest, når vi arbejder sammen. Internationale pro-
blemer begrænser sig ikke til udenrigspolitik, militær 
styrke og sanktioner, men kræver vidtrækkende reak-
tioner på emner som støtte, handel og den globale 
økonomi. Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil har lagt 

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) blev oprettet for at udvikle og formidle 
europæiske politikker og værdier, og give EU en større global vægt.  

CATHERINE ASHTON
Næstformand og EU’s højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

sit hovedkvarter i Bruxelles og på den måde bragt dele 
af Kommissionen og 140 EU-delegationer verden 
over sammen for at udvikle og præsentere europæ-
iske politikker og værdier, som skal give EU en større 
global vægt. 

10
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For at sikre, at vores politiske, økonomiske og tekniske 
støtte har størst mulig virkning, er vi nødt til at sørge for, 
at vores indsats stemmer overens med partnerlandets 
reformer og mål. Og det er netop, hvad EU’s Taskforce 
gør. Det har ført til en gensidigt fordelagtig situation, 
hvor EU skaber fremdrift i reformprogrammerne, som 
hjælper til at opnå større stabilitet og velstand.

Tunesien fik stillet finansiel støtte fra EU på op til fire 
mia. euro til rådighed mellem 2011 og 2013. Der er ble-
vet indledt formelle drøftelser med henblik på at indgå 
et nyt »priviligeret partnerskab« på alle områder af fæl-
les interesse, og det er blevet aftalt at genoptage for-
handlingerne om udarbejdelsen af en vidtgående og 
bred frihandelsaftale og et mobilitetspartnerskab.

Det er ikke nok at behandle symptomerne, når en krise 
bryder ud. EU’s brede tilgang omfatter også løsning af 
det bagvedliggende problem ved at kombinere demo-
krati, sikkerhed, udvikling og den humanitære indsats. EU 
opererer både på land og til søs i Somalia. Siden sørøve-
riet ud for Somalia var på sit højeste i 2008 og 2009, er 
antallet af piratangreb, der lykkes, næsten faldet til nul 
takket være bl.a. Operation Atalanta. EU er en af de vig-
tiste støtter for de afrikanske fredsbevarende styrker 
i Somalia. Missionerne EUTM og NESTOR har bidraget til 
at uddanne tusindvis af somaliske soldater og kystvag-
ter. Vi samarbejder også med Somalia om at opbygge 
demokratiske strukturer og støtte landets økonomiske 
udvikling. EU er langt den største bidragsyder til Somalia 
med særligt fokus på at udvikle statsforvaltningen, 
uddannelsesmulighederne og økonomien.

KOMBINERING AF ALLE RESSOURCER 
FOR STØRRE GLOBAL INDFLYDELSE
Vi sørger for en bred tilgang til at takle komplekse kriser i lande som  
Somalia ved at kombinere alle vores værktøjer, delegationer og partnere.

BIDRAG TIL VORES PARTNERE I TRANSITION
Vi har været banebrydende inden for en helt ny arbejdsmetode via  
EU’s Taskforce, som det f.eks. har været tilfældet med vores sydlige 
nabolande efter det arabiske forår og i Myanmar/Burma.

EU’s brede tilgang omfatter løsning af den bagvedliggende 
årsag til kriser ved at kombinere demokrati, sikkerhed, 

udvikling og den humanitære indsats.  

Myanmar /Burma er et eksempel på, at EU tilpasser sin 
politiske, økonomiske og tekniske støttestruktur til reformer og 

mål i partnerlande, der befinder sig i en overgangsfase.

I Myanmar/Burma har adskillige kommissærer og over 
100 forretningsfolk været på besøg for at vurdere støt-
tens virkning og de nye handelsmuligheder, som er 
opstået, efter sanktionerne er blevet ophævet. På grund-
lag af tre hovedområder: erhvervsliv, udvikling og demo-
krati og civilsamfundet har Taskforcen påbegyndt en 
proces, hvor EU støtter Myanmar i landets økonomiske 
og politiske transformation.
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BEDRE REGLER OM DATABESKYTTELSE I EU
Vi har arbejdet hårdt for at styrke reglerne om databeskyttelse.

En ny æra for 
retfærdighed og 
grundlæggende 

rettigheder i Europa

»Kommissionen har foreslået, at der skal være én lov 
i hele EU og en kvikskranke, så virksomhederne kun behø-
ver at henvende sig til en enkelt national tilsynsmyn-
dighed i stedet for 28 eller flere. Samtidig har stats- og 
regeringscheferne givet tilsagn om, at der vil foreligge en 
aftale senest ved udgangen af 2014.«

Når 28 nationale regelsæt og 28 forskellige myndigheder 
erstattes af et enkelt system, bliver det lettere og billigere 
at gøre forretninger i EU, især for små og mellemstore 
virksomheder. Men frem for alt betyder det, at privates og 
virksomheders data beskyttes bedre. Hvis virksomheder 
ikke overholder reglerne, kan de europæiske tilsynsmyn-
digheder give dem en bøde, som er en procentdel af deres 
globale omsætning.

Den amerikanske spionageskandale rystede borger-
nes tillid til, hvordan store virksomheder og regeringer 
håndterer deres personoplysninger. Nu arbejder vi på at 
genskabe tilliden og vise europæiske borgere, at databe-
skyttelse kommer fra Europa.

Kommissionen arbejder på at genskabe tilliden til 
onlinesikkerhed og bevise over for borgerne, at der er 

databeskyttelse i Europa.

VIVIANE REDING
Næstformand og kommissær for retlige anliggender, 
grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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I øjeblikket følges der på nationalt niveau ikke engang op 
på 50 % af de sager, hvor der er konstateret bedrageri. 
Da vi har et fælles ansvar for at beskytte EU’s budget, 
både på europæisk og nationalt plan, har Kommissionen 
foreslået, at der skal oprettes en europæisk offentlig 
anklagemyndighed. På den måde kan de nationale dom-
stole arbejde sammen med EU for at sikre, at oplysnin-
gerne deles, så der følges op på alle tilfælde med 
mistanke om bedrageri over for EU’s budget.

Forbrydere, der stjæler skatteborgernes penge fra EU’s 
budget, skal ikke have lov at slippe af sted med det, og 
EU har taget et stort skridt for at sørge for, at pengene 
er sikre fremover.

I 2011 opfordrede Kommissionen virksomhederne til at 
sørge for selvregulering, så der kunne komme en bedre 
kønsbalance i deres bestyrelser. Et år senere var der 
ikke sket noget, så vi foreslog en lov med et minimum 
på 40 % – en kvoteordning, der garanterer kvinder en 
rimelig chance under rekrutteringsprocessen.

Fra 2003 til 2010 steg andelen af kvinder i bestyrelser 
med 3,4 %. Siden oktober 2010 har stigningstaksten 
været fire gange så høj som tidligere (andelen er nu 
18 %). Det er tydeligt, at vores lovforslag gav resultater. 
Kommissionen satte gang i processen. 

Det handler ikke om, at kvinder skal have job, fordi de 
er kvinder. Det handler om at gøre noget ved, at kvinder 
stadig går glip af job, blot fordi de er kvinder. Med EU’s 
hjælp kommer der til at ske ændringer.

KVINDER FÅR HJÆLP TIL AT GENNEMBRYDE GLASLOFTET I EUROPA
Vi har foreslået kvoter for at få flere kvinder i bestyrelserne

SKATTEYDERNES PENGE BESKYTTES AF EN EUROPÆISK 
OFFENTLIG ANKLAGER
Vi har foreslået at oprette en europæisk anklagemyndighed 
for at sikre, at hver eneste sag, hvor der er mistanke om bedrageri over 
for EU’s budget, undersøges grundigt

Den europæiske anklagemyndighed skal sikre et indbyrdes 
samarbejde baseret på udveksling af oplysninger for at 

bekæmpe svindel med EU’s budget.

Andelen af kvinder i virksomheders bestyrelser er steget 
i overensstemmelse med ny lovgivning og ny tiltag.

13

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_wob_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8


MOD KARTELLER OG MISBRUG AF DOMINERENDE STILLINGER
Vi har bekæmpet konkurrencefordrejende praksis og sikret 
kompensationsforanstaltninger til fordel for borgere og virksomheder, 
når EU’s konkurrenceregler bliver overtrådt.

Mere velfungerende 
markeder

Karteller og misbrug af dominerende stillinger skaber 
ekstra omkostninger for forbrugerne og hele økono-
mien, og det hæmmer innovationen og konkurrenceev-
nen. Håndhævelsen af konkurrencereglerne har sank-
tioneret misbrug og kartelvirksomhed inden for den 
finansielle sektor, på telekommunikationsområdet og 
i energibranchen.

Når lovgivningen giver borgerene og virksomhederne 
mulighed for at få penge tilbage fra lovovertrædere, 
skaber det et mere fair marked.

Her følger eksempler på EU-Kommissionens indsats for 
at beskytte konkurrencen til fordel for forbrugere og 
virksomheder:

•  afvisning af unødvendige fusioner, der ville have 
skadet forbrugerne, f.eks. Aer Lingus og Ryanair;

•  straffe til karteller inden for reservedele til biler og 
ulovlige aftaler mellem medicinalvirksomheder;

•  undersøgelser af muligt misbrug hos Google og 
Gazprom.

År Bøder i €
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<april) 1 405 708 000

I alt 8 416 555 579

Håndhævelsen af konkurrencereglerne har sanktioneret 
misbrug og kartelvirksomhed inden for den finansielle sektor, 

på telekommunikationsområdet og i energibranchen.

JOAQUÍN ALMUNIA
Næstformand og kommissær for konkurrence

14

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html


JO
AQ

U
ÍN

 A
LM

U
N

IA

Finanskrisen bragte usikkerhed til hele Europas øko-
nomi. Vi har arbejdet omhyggeligt for at sikre, at de 
offentlige midler, der blev givet til bankerne, blev brugt 
til at omstrukturere og gøre dem levedygtige igen. Vi 
har også sikret, at den byrde, som blev pålagt skatte-
yderne, blev så lille som muligt, og at de banker, som 
ikke var levedygtige, blev lukket på en ordentlig måde.

Denne indsats har hjulpet den finansielle sektor til at 
kunne tjene realøkonomien. Europa-Kommissionen har 
også pålagt de banker, som var involveret i skandalen 

I en tid med alvorlige begrænsninger og økonomiske 
problemer har Europa-Kommissionen været nødt til at 
sikre, at der kun gives støtte til virksomhederne, hvis 
den har en positiv virkning på økonomien.

Vores program om modernisering af statsstøttereg-
lerne skal fremme den økonomiske vækst, hjælpe med 
at forbedre effektiviteten af de offentlige udgifter og 
bevare konkurrencen på det indre marked. Vi har sikret, 
at de af skatteborgernes penge, som er blevet givet til 
virksomhederne, bidrager til at skabe vækst og job 
samt til at finansiere offentlige tjenesteydelser og 
forskning og innovation. Ydermere vil programmet gøre 
det lettere at få adgang til finansiering, at investere 
i regioner, som har behov for støtte, at opbygge energi-
net og at bidrage til klimaændringsstrategien.

STATSSTØTTEKONTROL BIDRAGER TIL VÆKST
Vi har moderniseret statsstøttereglerne for at bidrage til væksten

REPARATION AF FINANSSEKTOREN 
Ved at kontrollere statsstøtten til bankerne har vi forsøgt 
at opbygge en sundere og mere levedygtig finanssektor i Europa.

År Sagsnavn Beløb i €
2013 Finansielle derivater (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Billedrør til tv og computere 1 470 515 000

2014 Lejer til biler og lastbiler 953 306 000

2010 Luftfragt 799 445 000

2010 LCD-paneler 631 925 000

Statsstøttekontrol sikrer, at statsinterventioner ikke 
fordrejer konkurrencen og handelen i EU.

Kommissionen har pålagt de banker, som var involveret i skandalen om manipulation 
af LIBOR-/EURIBOR-renten, rekordstore bøder på 1,7 mia. euro.

©
 iStockphoto.com

/Leontura

om manipulation af LIBOR-/EURIBOR-renten, rekord-
store bøder på 1,7 mia. euro.

Endelig har vi grebet ind over for de høje interbankge-
byrer på kredit- og betalingskort. Derfor har MasterCard 
og Visa indvilliget i at begrænse disse gebyrer på trans-
aktioner på tværs af grænserne i EU. Det vil i høj grad 
komme forbrugerne til gode.
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DE RIGTIGE FORBINDELSER FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE 
TRANSPORT I EU 
Vi har sat gang i den mest revolutionerende og 
radikale omlægning af transporten i EU siden 1980’erne.

Hurtigere, sikrere 
og renere transport 

for alle

Efter et forslag fra Kommissionen vil forbindelserne på 
tværs af ni store transportkorridorer blive opbygget eller 
opgraderet. For at nå dette mål har Kommissionen tre-
doblet EU-finansieringerne i infrastrukturen, som vil gå 
til at forbinde 94 større europæiske havne og 38 luft-
havne med jernbane- og bilforbindelser, opgradering af 
15 000 km jernbanelinjer til højhastighedsforbindelser 
og fjernelse af flaskehalse ved grænseovergange. 

Togrejser bliver hurtigere, og det samme gælder rejser 
til lufthavne. Det bliver lettere at fragte gods fra havne 
og at krydse landegrænser. 

Det er afgørende, at transportsektoren fungerer effek-
tivt, og derfor tager Kommissionen initiativ til bedre sty-
ring af lufttrafikken, bedre togtjenester og oprettelse 
af et indre europæisk transportområde, som betjener 
borgerne og erhvervslivet, uanset hvor de befinder sig.

Det transeuropæiske transportnet vil skabe bedre 
forbindelser, opgradere infrastrukturer og strømline 

transporten på tværs af grænserne.

SIIM KALLAS
Næstformand og kommissær for transport
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Kommissionen har taget initiativ til, at EU-landene skal 
bygge flere påfyldningssteder og ladestandere. Samtidig 
har vi insisteret på, at der skal være fælles standarder, så 
du kan køre over grænserne med din bil uden at bekymre 
dig om hvorvidt den kan oplades, når du når frem. 

Der gives finansiering til at mindske forureningen i byerne 
og revolutionere den måde, vi bevæger os rundt i byen 
på. For eksempel har projekter med EU-finansiering bety-
det en fordobling af antallet af elbiler i den engelske by 
Brighton og en modernisering af de elektriske sporvogne 
i Zagreb i Kroatien. 

De offentlige myndigheder skal nu redegøre for, hvor 
brændstofeffektive deres køretøjer er, og hvor meget 
CO2 de udstøder. Vi arbejder på, at den luft, vi indånder, 
skal være så ren som muligt, og at det brændstof, der 
sælges i EU, opfylder én fælles sikkerhedsstandard.

PASSAGERERS RETTIGHEDER SKAL DÆKKE FLERE 
TRANSPORTGRENE END NOGET ANDET STED I VERDEN
EU er det første område i verden, der garanterer 
passagernes rettigheder inden for alle transportformer.

MERE STØTTE TIL REN ENERGI 
Vi har givet støtte til brug af renere energi som el, 
brint og flydende naturgas. 

Næstformand Siim Kallas lancerer strategien for rene 
brændstoffer, som skal sikre, at der overalt i Europa bliver 

anlagt tankstationer for alternative brændstoffer med 
fælles standarder for udformning og anvendelse.

EU’s omfattende og integrerede pakke med grundlæggende 
passagerrettigheder kan downloades som app.

Luftfartssektoren var den første, der fik fordel af regler 
om passagerrettigheder. I de seneste år har Kommissionen 
arbejdet på at udbrede passagerernes rettigheder til 
også at omfatte rejser med tog, skib og bus. EU er nu det 
første område i verden, der garanterer passagernes ret-
tigheder inden for alle transportformer. 

Hvis du ikke kender dine rettigheder, kan du downloade 
EU’s app, som gør det lettere at finde ud af dem, mens 
du er på farten.

Det er blevet lettere at planlægge din rejse end nogen-
sinde tidligere. Du får mere hjælp, hvis der sker større for-
sinkelser, og for passagerer med handicap eller nedsat 
førlighed er der lettere adgang og mere hjælp at hente.
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BEDRE, HURTIGERE OG BILLIGERE KOMMUNIKATION
I dag er Europa den eneste verdensdel, hvor folk  
har internetadgang, uanset hvor de bor eller rejser hen.

Fuld fart frem 
for det digitale 
indre marked

Lavere udgifter for internetopkobling, som gør det muligt 
at foretage opkald til en rimelig pris, når man rejser 
i andre EU-lande, og styrket konkurrence har været vig-
tige prioriteter for denne Kommission. Men 94 % af alle 
rejsende siger, at de begrænser brugen af Facebook og 
andre tjenester på internettet, på grund af de høje roa-
mingtakster. Det bør ikke kunne ske på et indre marked. 
EU-Kommissionen arbejder på at vende denne tendens 
og garantere billigere kommunikation for forbrugere og 
virksomheder.

Takket være Kommissionens initiativer er roamingtak-
sterne faldet med 50 % for opkald og 93 % for mobil-
data. Det betyder besparelser på 2,4 milliarder euro 
om året – hindringerne forsvinder, og der bliver sat en 
stopper for overpris for roaming.

Derudover kan alle europæiske hjem nu få adgang til 
en bredbåndsforbindelse og de muligheder, der følger 
med, mens de indenlandske takster bliver ved med at 
falde på EU’s konkurrenceprægede marked.

Alle i Europa kan få adgang til internettet hvor som helst.

NEELIE KROES
Næstformand og kommissær for den digitale dagsorden
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Partnerskaber til millioner af euro for at give EU’s virk-
somheder en global førerposition inden for:

•  5G-konnektivitet – næste generation af mobiltekno-
logi, som har tusind gange så meget kapacitet og 
bruger 90 % mindre energi.

•  Robotter, der kan hjælpe ældre mennesker, sundhed 
og velvære, fødevareproduktion, transport, miljø og 
sikkerhed.

•  Fontonik, som betyder mere intelligente og grønne 
løsninger – lige fra sundhedspleje til belysning i hjem-
met.

•  Højhastigheds-it, for at simulere og løse problemer 
i erhvervslivet, for miljøet, sundhedsplejen m.v.

•  Elektronik, for at fordoble EU-markedet for fremstil-
ling af mikrochips og skabe 250 000 job i Europa.

Nye sektorer betyder nye job. EU-Kommissionen hjælper 
EU med at komme foran i det digitale verdensmesterskab. 
En stor udfordring i dag er at få dækket det digitale 
beskæftigelsesbehov. I 2020 vil der være næsten én mil-
lion ledige stillinger, fordi kandidaterne ikke har de kvalifi-
kationer, der skal til i den digitale økonomi. For at løse 
problemet har Kommissionen lanceret det storstilede 
samarbejde om digitale job, som vil udmønte i 250 000 
nye kurser, 100 000 praktikpladser og tusindvis af nye 
digitale arbejdspladser. 

Derudover fjerner vi hindringerne for it i skyen (»cloud 
computing«), et nyt fleksibelt erhvervsværktøj, der kan 
skabe 2,5 millioner job og øge EU’s bruttonationalprodukt 
med 160 milliarder euro. Programmet Start-up Europe 
hjælper iværksættere inden for it og internet med at 
starte virksomheder og få dem til at vokse i Europa med 
betydelige finansieringsmuligheder. Der sker noget 

DIGITALE KVALIFIKATIONER, JOB OG IVÆRKSÆTTERI 
I NÆSTE GENERATION
EU’s støtte til den digitale sektor forvandler 
den europæiske økonomi og vores samfund.

INVESTERINGER I DIGITAL FORSKNING
Kommissionen giver EU en konkurrencefordel 
ved at investere i fremtidens teknologi.

Den europæiske industri kan få gavn af 
EU’s investering i digital forskning.

EU hjælper kommende digitale iværksættere 
med at udvikle deres kompetencer.

blandt de nye europæiske teknologivirksomheder: EU’s 
marked for apps er 17,5 milliarder euro værd og beskæf-
tiger allerede 1,8 millioner mennesker.

•  Spændende og helt ny forskning i fremtidens trans-
formerende teknologi, fra nye computere, der er ba-
seret på den menneskelige hjerne, til det nye »vid-
undermateriale« graphen.
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STØTTE TIL EN INDUSTRIEL RENÆSSANCE
Vi har søsat store initiativer for at udvikle en ny europæisk erhvervspolitik  
og vende fremstillingsindustriens faldende betydning i EU.

En industriel 
renæssance

Industrien spiller en afgørende rolle for vækst og arbejds-
pladser og tegner sig for 80 % af EU’s eksport og 80 % af 
de private investeringer. Hvert job, der skabes inden for 
fremstilling, fører i gennemsnit til 1-2 nye job i service-
sektoren. Kommissionen har fået sat den virkelige øko-
nomi øverst på dagsordenen igen, og målet er at få den 
europæiske fremstillingsindustri op på at udgøre 20 % af 
EU’s bruttonationalprodukt senest i 2020 i modsætning 
til 15,1 % nu. Alle EU-landene har sluttet op om strate-
gien, »En industriel renæssance for Europa«. Industriens 
konkurrenceevne kommer til at indgå i alle vores politik-
ker. Virksomhederne har nu adgang til målrettede fonde, 
der hjælper konkurrenceevnen og innovationen og gør det 
lettere for små og mellemstore virksomheder at skaffe 
kredit gennem COSME-programmet og lån fra Den Euro-
pæiske Investeringsbank (EIB). Vi har forenklet EU-lovgiv-
ningen for at støtte sikre industriprodukter af høj kvalitet 
og nedskære bureaukratiet, især for at hjælpe små og 
mellemstore virksomheder. Vi nærmer os målet ved at 
forenkle procedurerne, så man kan starte en virksomhed 
på under 3 dage og til under 100 euro.

Store initiativer til at udvikle en ny europæisk industri har 
hjulpet med at vende den nedadgående tendens for den 

europæiske fremstillingsindustri.

ANTONIO TAJANI
Næstformand og kommissær for erhvervsliv og iværksætteri

Andel af fremstilling i EU’s BNP
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Rumindustrien byder på store muligheder for at udvikle 
nye job, forbedre vores teknologi og øge vores viden. 
I 2010 var Galileo – den europæiske version af GPS – 
et nyt projekt. Nu, hvor der allerede er fire satellitter 
i kredsløb, kan systemet testes. Der vil blive opsendt 
flere i 2014, så der i alt kommer 10 satellitter. Det vil 
sætte Galileo i stand til at levere tjenesteydelser, bl.a. 
vigtige transport- og nødtjenester, bedre retshåndhæ-
velse og grænsekontrol og sikrere fredsmissioner.

Vores nye jordobservationssystem, Copernicus, vil 
hjælpe os med at håndtere klimaforandringer, forvalte 
biodiversiteten på havet og hjælpe ved ulykker, som 
f.eks. tragedien i forbindelse med tyfonerne i Filippinerne 
for nylig. Den første Copernicus-satellit, Sentinel IA, er 
også blevet sendt i kredsløb.

Fra 2030 ventes det, at 60 % af al BNP vil blive skabt 
i nye økonomier (Brasilien, Kina, Indien, Mexico osv.). 
Samtidig eksporterer kun 13 % af vores små og mel-
lemstore virksomheder til lande uden for EU, så der er 
nok at tage fat på. Med vores »missioner for vækst« har 
vi besøgt 17 lande verden over sammen med 570 virk-
somheder fra 26 EU-lande for at åbne døre og mulig-
heder i alle sektorer. »Missioner for vækst« har allerede 
ført til adskillige forretningsaftaler, og der er underskre-
vet mange hensigtserklæringer om internationale stan-
darder, turisme, små og mellemstore virksomheder, 
rumfart og industrisamarbejde.

»MISSIONER FOR VÆKST« OG ERHVERVSDIPLOMATI: 
NYE MULIGHEDER UDEN FOR EU
Vi har hjulpet virksomheder med at sælge 
varer og tjenesteydelser uden for EU.

STØTTE TIL GALILEO OG COPERNICUS: 
LEDESTJERNERNE FOR EU’S KONKURRENCEEVNE
Vi har sat fire satellitter i omløb for Galileo og én for Copernicus.

Europæiske og israelske iværksættere mødes for at drøfte 
forretningsmuligheder under en mission for vækst i Israel.

Europas globale satellitnavigationssystem, Galileo, vil 
understøtte en lang række værdifulde applikationer.

Uafhængige studier har vist, at Galileo kan bidrage med 
op til 90 milliarder euro – og Copernicus op til 30 milli-
arder euro – til Europas økonomi i de første 20 år. 
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ET DEMOKRATISK EU 
Vi har givet borgerne en direkte 
stemme og en større rolle til parlamenterne. 

EU-maskinen kører 
som smurt

Det europæiske borgerinitiativ giver EU-borgerne mulig-
hed for at sætte emner, som ligger dem på hjerte, 
øverst på EU’s dagsorden. Hvis der indsamles 1 mil-
lion underskrifter fra mindst syv EU-lande, undersøger 
Kommissionen, om forslaget kan udmøntes i EU-lov-
givning. I marts 2014 nåede det første initiativ, »Right-
2Water«, denne tærskel, og forslaget blev accepteret 
af EU-Kommissionen.

De, som er blevet valgt, repræsenterer alle borgere 
i alle de beslutninger, som EU tager. EU-love bliver kun 
til virkelighed, når landenes regeringer og det direkte 
valgte Europa-Parlament er enige. Og EU-landenes 
parlamenter har ret til at hive et »gult kort« op, når de 
mener, at Kommissionen har overskredet sin kompe-
tence. I så fald skal forslaget genovervejes.

Næstformand Maroš Šefčovič (til højre) modtager bekræftelse 
på 1 million underskrifter for initiativet Right2Water.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Næstformand og kommissær for interinstitutionelle 
forbindelser og administration
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Det er nødvendigt, at tjenestemandsstanden i EU er af 
høj kvalitet, hvis vi skal fremme vores fælles europæi-
ske interesser hjemme og i udlandet. Men i lighed med 
de nationale centraladministrationer har EU’s admini-
stration også været nødt til at reformere sig på bag-
grund af finanskrisen.

Vores reformer har gjort det billigere at drive EU, og det 
giver de europæiske borgere meget mere valuta for pen-
gene. EU’s administration har altid været langt mindre end 
de fleste offentlige administrationer i EU-landene. For 
eksempel er vi 40 % mindre end Paris’ administration. 

Lønnen til EU’s tjenestemænd har reelt været fastfrosset 
siden 2010, og frem til 2017 skærer EU 5 % af medar-
bejderstaben. Kun 6 % af vores budget går til det daglige 
administrative arbejde, mens de øvrige 94 % investeres 
direkte i at gennemføre politikker for EU.

Borgernes tillid til os afhænger af, hvor åbne vi er. Vi 
hører interessegrupper, som vil have indflydelse på vores 
politikker, og vi lytter til alle sider. 

Derfor har vi lanceret to initiativer:

•  Kommissionens og Parlamentets fælles åbenheds-
register. Registret indeholder data om lobbyister 
i Bruxelles, og er det største af sin slags i verden.

•  Den nye åbenhedsportal. Det er en kvikskranke med 
adgang til alle EU-relaterede oplysninger. 

Begge initiativer vokser sig stærkere: Det anslås, at 
75 % af alle erhvervsrelaterede enheder og omkring 
60 % af alle ngo’er har ladet sig registrere. Borgerne har 
ret til at vide, hvem EU’s institutioner taler med, og vi 
vil være sikre på, at det kan lade sig gøre.

ET ÅBENT EU
Vi har sørget for rimelige og åbne processer, 
så borgerne har let adgang til informationer.

ET OMKOSTNINGSEFFEKTIVT EU
EU-Kommissionen reformerer sig selv for 
at give skatteydere i EU endnu mere for pengene.

Omkring 94 % af EU’s budget bruges på 
projekter i og uden for EU-landene.

»Et demokratisk samfund er 
et samfund med åbne og 
ansvarlige institutioner. 

Åbenhed letter kontrollen og 
dermed ansvarligheden.«

94 %
Europæiske 
virksomheder, 
studerende, 
forskere, 
regioner, 
byer, 
landbrugere, 
ngo’er, 
osv.

6 %
EU-administration
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STØTTE TIL FINANSIEL OG ØKONOMISK STABILITET
EU-Kommissionen har grebet ind for at sikre den finansielle stabilitet og 
genoprette tilliden på det finanspolitiske og økonomiske område.

Vi fører Europa 
ud af krisen

og støber 
fundamentet for 

fremtiden

Den økonomiske krise har været den største enkeltstå-
ende udfordring for vores økonomi og samfund siden 
2. verdenskrig. Den har skabt alvorlige forstyrrelser og 
utryghed i Europa. I flere årtier fik gamle problemer lov til 
at gå videre i mange EU-lande, men så blev den offent-
lige og private gæld uholdbar. Takket være en beslutsom 
politisk indgriben og enestående europæisk solidaritet 
undgik vi statsbankerotter med deraf følgende sociale 
og økonomiske katastrofer for Europa.

Vi har skabt verdens største økonomiske brandmur for 
at sikre, at EU-landene kunne styre uden om det vær-
ste ved krisen. EU’s støtteprogrammer gav de lande, 
der modtog finansiel støtte, et pusterum, så de kunne 
blive stabile igen. De offentlige finanser er nu blevet 
mere holdbare, og konkurrenceevnen og væksten er 
bedre underbygget på lang sigt.

EU har vedtaget tiltag til at ændre og styrke finanssektor.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Næstformand og kommissær for økonomiske 
og monetære anliggender og euroen

EU er på vej ud af krisen, og på verdensplan anerkendes 
det, at EU-landene er i meget bedre form til at skabe 
nye arbejdspladser og varig velstand for borgerne.
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Det har været en global krise, som har krævet en afgø-
rende indsats, både i Europa og på verdensplan. 
EU-Kommissionen deltager i alle større internationale 
fora – f.eks. G7, G8 og G20 – og vores lederskab inden 
for finansielle og økonomiske reformer, øget åbenhed 
og mere handel viser, hvor vigtigt EU er for verdensøko-
nomiens sundhed. Euroen er fortsat den anden reser-
vevaluta efter den amerikanske dollar og har haft en 
bemærkelsesværdig stabil kurs under krisen.

Krisen afslørede svagheder i vores økonomier og vores 
institutionelle opbygning, så dem tog vi fat på. 
EU-landene har gjort hidtil usete, men nødvendige, 
bestræbelser på at få styr på deres økonomier. Vi har 
nu mere effektive tilsyn og sikkerhedsnet, som indehol-
der styrkede budgetregler, bedre koordinering af økono-
miske politikker og en bankunion med et enkelt tilsyn 
og én fælles mekanisme til at omstrukturere eller om 
nødvendigt lukke banker.

Den opdaterede økonomiske og monetære union er nu 
godt rustet til at handle og reagere tidligt, så ubalancer 
kan korrigeres, og de finansielle og økonomiske politik-
ker kan koordineres.

Euroområdet er vokset yderligere: Estland kom med 
i 2011, Letland i 2014, og Litauen satser på at tilslutte 
sig i 2015. 

EN SOLID EURO FOR ET STÆRKT EUROPA 
Vi har opbygget en mere solid økonomisk arkitektur – 
med 18 medlemmer har euroområdet ikke alene klaret krisen. 
Det er også vokset og blevet bedre rustet til fremtiden. 

ET BIDRAG TIL LØSNING AF DEN GLOBALE KRISE
Vi har sammen med de internationale partnere arbejdet 
på at få styr på de udfordringer, verdensøkonomien står over for.

EU er drivkraft for økonomiske reformer på verdensscenen med 
sin deltagelse i alle store internationale fora såsom G20. 

Over 333 millioner EU-borgere bruger nu euroen.

©
 Reuters/BSIP
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ØGET GENBRUG OG MINDRE AFFALD GIVER ØGET 
BESKÆFTIGELSE OG MINDRE IMPORTAFHÆNGIGHED
Færre ressourcer ryger på lossepladsen hvert år.

Kurs mod et 
grønnere Europa

Mængden af affald fra produktion og emballage er 
sammen med kommunalt affald for nylig faldet i for-
hold til alle prognoser. EU er gradvist ved at blive et 
genanvendelsessamfund med stigende genanvendelse 
af kommunalt affald, emballageaffald og køretøjer 
takket være lovgivning, som Kommissionen tog initia-
tiv til. Indsamlingsprocenten for affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr er også på vej op.

Affaldshåndtering og genanvendelse skaber job. Fuld 
gennemførelse af EU’s gældende affaldsregler vil 
skabe omkring 400 000 nye arbejdsplader i EU. Des-
uden vil omsætningen i affaldssektoren stige med 
42 mia. euro, og op mod 30 % af de mål for nedbrin-
gelse af drivhusgasemissioner, der er fastsat i EU 
2020, vil blive nået med disse lovregler alene.

Ved at spilde mindre og genanvende mere får EU mere 
ud af værdifulde materialer, forbedrer den europæiske 
industries ressourceeffektivitet, mindsker afhængighe-
den af importerede råvarer og øger konkurrenceevnen.

Europa bliver langsomt et genbrugssamfund, hvor færre 
ressourcer ender på lossepladserne hvert år.

JANEZ POTOČNIK 
Kommissær for miljø
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ler hundredvis af klager fra borgere og ngo’er for at 
sikre en korrekt gennemførelse af EU’s miljølovgivning. 
Det har bl.a. givet følgende resultater: 

•  Antallet af områder, hvor grænserne for sundheds-
skadelige partikler overskrides dagligt, er faldet med 
omkring en fjerdedel (fra 36 % i 2008 til 28 % i 2012).

•  Over 1 800 byer af forskellig størrelse, lige fra ho-
vedstæder til små byer, har nu et spildevandsanlæg 
i overensstemmelse med EU’s regler.

•  I 2012 opfyldte 95,3 % af alle kystfarvande i EU mi-
nimumskvalitetsstandarderne, og 81,2 % af bade-
vandet blev klassificeret som fremragende.

Beskyttelse af vores natur er lig med beskyttelse af vores 
livskvalitet. EU’s biodiversitetsstrategi vil bidrage til at 
beskytte vores natur og sørge for, at den administreres og 
udnyttes på en bæredygtig måde, og – om muligt – gen-
skabes og forbedres. Gennem Natura 2000-nettet har vi 
allerede klassificeret over 27 000 steder, der rummer 
Europas mest værdifulde naturrigdomme.

Det er ikke blot for naturens skyld. Vi gør det, fordi vi 
alle ønsker rent vand, frisk luft og frugtbar jord, forskel-
lige arter og levesteder. Forvaltningen af Europas natur 
generelt har desuden skabt 4,4 millioner arbejdsplad-
ser og en årlig omsætning på 405 mia. euro.

BESKYTTELSE AF EUROPAS NATUR
Vi har gjort mere for at beskytte og 
styrke Europas enestående natur.

VELLYKKET MILJØLOVGIVNING HAR REDUCERET 
FORURENENDE STOFFER I LUFT OG VAND
Vi bekæmper luft- og vandforurening for at beskytte din sundhed

Kommissær Janez Potočnik slår et slag for økoturisme og 
bæredygtig udvikling sammen med flerdobbelte OL-

guldmedaljevinder Ivan Patzaichin i Donau-deltaet i Rumænien.

Kommissær Janez Potočnik holder en guldbarre fremstillet 
af genbrugte bestanddele fra mobiltelefoner under et besøg 

på et belgisk genvindingsanlæg.
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FORREST I DEN GLOBALE KAMP MOD FATTIGDOM
På trods af den økonomiske krise er EU fortsat verdens største bidragyder af 
udviklingsbistand. EU står for over halvdelen af den bistand, 
der gives på verdensplan til bekæmpelse af fattigdom.

Bekæmpelse 
af fattigdom på 

verdensplan

Som den væsentligste bidragyder til FN’s millenniumud-
viklingsmål har Europa-Kommissionen hjulpet til med 
at mindske fattigdommen i verden og redde millioner 
af menneskeliv. I 2012 brugte EU og medlemslandene 
f.eks. 55 milliarder euro på udviklingsbistand. Et par 
resultater af EU’s udviklingsbistand i det seneste årti:

•  næsten 14 millioner flere drenge og piger kom i grund-
skole;

•  over 70 millioner mennesker fik adgang til drikkevand;
•  46,5 millioner mennesker fik udbetalt kontanter 

eller naturalieydelser for at garantere deres fødeva-
resikkerhed;

•  ved 7,5 millioner fødsler deltog der kvalificeret 
sundhedspersonale, og dermed blev både mødres 
og nyfødtes liv reddet.

Det er noget, som vi med god grund er stolte af: over 
80 % af EU-borgerne mener, at EU fortsat bør hjælpe 
udviklingslandene.

EU og dets medlemslande er fortsat verdens største yder af 
offentlig udviklingsbistand.

ANDRIS PIEBALGS 
Kommissær for udvikling
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Selv om bistand er afgørende, hvis fattigdommen skal 
udryddes, kan den ikke fungere, hvis andre politikker 
ikke bidrager til de gode resultater, eller hvis de modar-
bejder dem. Her følger nogle konkrete eksempler på 
EU-Kommissionens resultater på området:

•  Bekæmpelse af skatteunddragelse: En banebryden-
de EU-lov om ansvarlighed og åbenhed er med til at 
bekæmpe skatteunddragelse og korruption, og den 
garanterer, at borgerne får glæde af deres egne na-
turressourcer.

•  Beskyttelse af planetens skove: En ny EU-lov forby-
der import af ulovligt fældet tømmer.

•  Bevarelse af fiskepladser: Reformen af den fælles 
fiskeripolitik sikrer, at fiskeaftalerne giver lokalbe-
folkningen klare fordele.

Det står centralt i »En dagsorden for forandring«, som 
er Kommissionens politiske plan for en moderniseret 
støttepolitik i en verden i hastig forandring med mange 
nye økonomier.

70 % af EU-støtten vil nu gå til de fattigste lande, bl.a. 
dem, som er ramt af konflikter eller naturkatastrofer. 
Der er f.eks. tale om Mali, Somalia, Den Centralafrikanske 
Republik eller Haiti, hvor EU går forrest med at støtte 
fred og udvikling.

Vi målretter vores bistand til de områder, der kan skabe 
forandringer og økonomisk vækst, f.eks. regeringsførelse, 
landbrug, energi, sundhed og uddannelse. Det gør vi 
i fuldt partnerskab med de lande, vi hjælper. Som et skilt 
uden for en skole i Zimbabwe siger: »Det, du gør for os 
uden os, er ikke for os.«

REFORM AF EU’S STØTTE SKAL ØGE DENS VIRKNING
Vi har målrettet støtten mod de lande, der har mest brug 
for den, og på de sektorer, hvor den kan gøre den største forskel.

EU’S ANDRE POLITIKKER SKAL STØTTE UDVIKLINGSLANDENES 
INDSATS FOR AT UDRYDDE FATTIGDOM
I de seneste år har vi gjort store fremskridt med at integrere 
udviklingslandenes behov i alle vores initiativer.

Kommissær Andris Piebalgs tager de første spadestik til en ny 
vej sammen med Haitis præsident, Michel Martelly, i 2012, to 

år efter det ødelæggende jordskælv på den caribiske ø.

Certificering af lovligt fældet træ ved hjælp af EU-regler 
hjælper med at beskytte verdens skove.

Nye revisions- og kontrolprocedurer er blevet gennem-
ført, så vi kan følge med i, hvordan hver en euro bruges 
og se, om resultaterne lever op til forventningerne.
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ET SOLIDT FINANSSYSTEM SOM UDGANGSPUNKT 
FOR VÆKST FOR ALLE
Vi har indført et sæt regler, som skal sikre, at bankerne er mere forsigtige og 
robuste over for eventuelle fremtidige økonomiske chok.

Borgerne i 
centrum af det 
indre marked

Skatteyderne har betalt en kæmpe regning for at holde 
liv i bankerne. Det skal aldrig ske igen, at borgerne bli-
ver nødt til at betale for bankernes dårlige praksis og 
overdrevne risikovillighed. Europa-Kommissionens for-
slag til nye regler har gjort Europa i stand til at vise 
lederskab i G20 med henblik på at udvikle en global 
tilgang til emnet. De sikrer, at:

•  bankerne afsætter tilstrækkelige midler til hårde 
tider;

•  de bidrager til en fælles pulje, der skal fungere som 
stødpude i tilfælde af finansielle vanskeligheder;

•  at borgernes penge (op til 100 000 euro pr. bank-
konto) er beskyttet, hvis banken går fallit;

•  der er blevet indført et overordnet system, som skal 
overvåge bankvirksomhed og sikre, at reglerne over-
holdes.

Der er også indført nye regler, som skal modvirke over-
dreven risikovillighed, f.eks. i forbindelse med hedge-
fonde, bankfolks bonusser og kreditvurderingsinstitut-

Nye regler sikrer, at banker løber færre risici og er bedre 
forberedt på kommende økonomiske omvæltninger.

MICHEL BARNIER
Kommissær for det indre marked og tjenesteydelser

ter. For banker i euroområdet, hvor der er endnu større 
risiko for spillover-effekter fra et land til et andet, har 
vi oprettet en bankunion med én tilsynsmyndighed og 
ét system til at omstrukturere og lukke banker.
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Et patent giver indehaveren af en opfindelse ret til at 
forhindre andre i at fremstille, anvende eller sælge 
opfindelsen uden tilladelse. Den aftale, som Europa-
Kommissionen har kæmpet så hårdt for, er god for 
vores økonomi, for virksomhederne og for forbrugerne. 
Den vil opmuntre vores forskere og virksomheder til at 
investere i innovation, som er den underliggende faktor 
for vækst. Og med det nye patent kan vi konkurrere 
med vores internationale partnere.

Det er bedre for os alle sammen at have et indre marked. 
Det giver forbrugerne flere valgmuligheder, bedre kvalitet 
og mere for pengene, og det giver virksomhederne adgang 
til et marked med 500 millioner mennesker, som de kan 
sælge deres produkter og tjenesteydelser til. Det er til for-
del for både forbrugere og virksomheder. Derfor har vi 
taget flere skridt til at gøre det indre marked mere omfat-
tende. Vi er i gang med at opsætte en ramme, der skal 
gøre det lettere for den ene ud af fire nye virksomheder, 
der er en social virksomhed. Vi har taget initiativer, der skal 
hjælpe borgerne med at bruge flere muligheder, bl.a.:

•  erhvervspas, der skal gøre det lettere at få aner-
kendt sine kvalifikationer på tværs af EU;

•  EURES – en portal, der annoncerer ledige stillinger 
på tværs af EU;

•  ret til at ret til at åbne en bankkonto, uanset hvor 
man befinder sig i EU;

•  tiltag, som skal bekæmpe uredelig handelspraksis, 
pirateri og varemærkeforfalskning, som alt sammen 
skader virksomhederne.

FREMDRIFT PÅ DET INDRE MARKED
Vi har fortsat åbnet det indre marked op på alle områder fra transport til den 
digitale økonomi, fra telekommunikation til energi.

EU-PATENTET
Efter 30 års drøftelser bliver et EU-patent nu endelig til 
virkelighed. Europæiske virksomheder, herunder små og 
mellemstore virksomheder, får mulighed for hurtigt og let 
at tage patent på deres kreative ideer  
i hele EU til en konkurrencedygtig pris. 

Udvidelse af det indre marked giver nye fordele for både 
forbrugere og virksomheder.

Et fælles EU-patent vil opmuntre europæiske forskere og 
virksomheder til at investere i innovation, som er den 

underliggende faktor for vækst.
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INVESTERING I KVALIFIKATIONER FOR UNGE
Vi har øget investeringerne i almen uddannelse og erhvervsuddannelse, selv 
om EU-landene strammer deres offentlige finanser.

Uddannelse 
og kreativitet 

for succes

Penge bør aldrig være en hindring for unges uddannelse. 
Kommissionen er fortsat med at investere i uddannelse, 
mens mange medlemslande har smækket pengekas-
sen i. Ved at fastsætte mål har vi bidraget til at få flere 
unge mennesker til at læse videre og reduceret antallet 
af elever, der går tidligt ud af skolen med få eller ingen 
kvalifikationer.

Erasmus+ blev lanceret i 2014 med et budget på 15 mia. 
euro over de næste syv år, en stigning på 40 % i forhold 
til tidligere og den største stigning blandt alle EU-pro-
grammer. Fire millioner borgere vil få mulighed for at 
uddanne sig eller deltage i frivilligt arbejde i udlandet, 
lære et andet sprog og få nye færdigheder, hvilket vil 
øge deres beskæftigelsesmuligheder. 

Kommissionen er fortsat med at investere i uddannelse, mens 
mange medlemslande har reduceret deres budgetter.

ANDROULLA VASSILIOU
EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom

En ny lånegaranti vil hjælpe de studerende med at 
tage en fuld mastergrad uanset deres økonomiske 
baggrund. Både uformel og ikke-formel læring har 
fået mere opmærksomhed og anerkendelse. Desuden 
er der knyttet tættere bånd mellem uddannelserne og 
arbejdsmarkedet gennem partnerskaber mellem uni-
versiteter, erhvervsskoler og virksomheder.
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De kulturelle og kreative sektorer tegner sig for op til 
4,5 % af EU’s BNP og beskæftiger mere end 8 millioner 
mennesker. Kommissionen mener, at de kan nå endnu 
længere med støtte fra det nye program for et kreativt 
Europa, som har fået øget sit budget med næsten 
1,5 mia. euro. Det vil give tilskud til 250 000 europæi-
ske kunstnere og støtte til 2 000 film, 800 biografer og 
4 500 oversættelser af bøger.

Vi er også i gang med at oprette en ordning, som gør 
det lettere for små kulturelle virksomhederne at få 
bank  lån og for finansielle institutioner at evaluere sek-
torens potentiale.

Kulturelle udvekslinger er blevet en væsentlig del af 
EU’s forbindelser med nabolandene og resten af verden. 
Den mellemfolkelige dialog på højt plan med Kina er et 

Vi er nødt til at ændre den måde, vi opfatter innovation 
på i Europa. Derfor har Kommissionen øget sine inve-
steringer i Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) og Marie Skłodowska-Curie-aktionerne 
(MSCA).

EIT har hjulpet til med at starte mere end 100 nye virk-
somheder og har allerede uddannet 1 000 studerende, 
som følger nye overbygningskurser, der kombinerer 
akademiske studier med iværksætteruddannelse. Siden 
2010 har EIT’s viden- og innovationsfællesskaber været 
en konkret måde, hvorpå førende universiteter og forsk-
ningscentre kan arbejde tættere sammen med virksom-
heder og industrien om at udvikle løsninger på aktuelle 
samfundsmæssige udfordringer.

UDDANNELSE AF MORGENDAGENS IVÆRKSÆTTERE
Vi har øget den økonomiske støtte for at bringe 
forskning og iværksætterkultur tættere sammen.

VORES KUNSTNERE OG SKABERE SKAL UD TIL HELE VERDEN
Vi har øget støtten til europæiske kunstnere og skabere.

Nye kurser på ph.d.-niveau, som kombinerer akademiske 
studier med iværksætterkurser, har ført til en stigning 

i nystartede virksomheder.

Vores engagement i at støtte den kulturelle og den kreative 
sektor er en gevinst i sig selv.

En stigning på 30 % i aktionernes budget vil give et 
støttebeløb på 6 mia. euro over de næste syv år til mere 
end 65 000 forskere, hvoraf næsten 40 % er på 
ph.d.-niveau.

fantastisk eksempel på, hvordan EU har udvidet sam-
arbejdet mellem kinesiske studerende, kunstnere og 
kulturarbejdere og deres europæiske kolleger.

33

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071531&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071531&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I083983
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I083983


STØRRE RETFÆRDIGHED PÅ SKATTEOMRÅDET 
FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER 
Vi har skærpet reglerne for skatteunddragelse 
og skattesvig i EU og på verdensplan

Effektiv 
beskyttelse af EU’s 

skatteydere

Kommissionen har kæmpet for større skattemæssig gen-
nemsigtighed og fair skattekonkurrence i EU og interna-
tionalt. Vi har arbejdet på at sætte en stopper for bank-
hemmelighed og skattely og slå ned på virksomheder, der 
vil unddrage sig selskabsskat. Gennem en ambitiøs hand-
lingsplan, der skal lukke smuthuller og stramme skatte-
reglerne, har Kommissionen indført nye regler, der skal 
inddrive milliarder af euro, som det offentlige går glip af 
hvert år som følge af skatteunddragelse.

Retfærdig beskatning betyder, at alle betaler deres 
andel. Den »Robin Hood-skat« – eller afgift på finansielle 
transaktioner – som Kommissionen har foreslået, kan 
sikre, at finanssektoren gør netop det. Denne skat, som 
de europæiske borgere bakker kraftigt op om, er i øje-
blikket under forberedelse i mange EU-lande. Vi har også 
sat hjulene i gang for at beskatte den digitale økonomi 
effektivt uden at kvæle den.

EU har vist vejen for bekæmpelse af skatteunddragelse og har 
tilskyndet til mere åbenhed i skattespørgsmål globalt.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

ALGIRDAS ŠEMETA
Kommissær for beskatning, told, statistik, 
revision og bekæmpelse af svig
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Kommissionen har styrket de redskaber, der bruges til 
at bekæmpe svindlere og beskytte EU’s budget. Den 
europæiske anklagemyndighed er et af de initiativer, 
Kommissionen er mest stolt over. Den skal sikre, at alle, 
der svindler med EU-midler, bliver ordentligt efterfor-
sket, tiltalt og retsforfulgt. Den vil komme til at behandle 
omkring 2 500 sager årligt.

Desuden har vi foreslået mere afskrækkelse fra forbrydel-
ser mod EU’s finansielle interesser, herunder harmonise-
rede sanktioner i hele EU. EU’s Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, OLAF, er blevet omstruktureret, så det kan udnytte sit 
potentiale fuldt ud. Der er desuden indført en ny cyklus til 
bekæmpelse af svig i det daglige arbejde for alle, der for-
valter EU-midler.

Kommissionens forslag til standardiserede momsangi-
velser for grænseoverskridende virksomheder vil spare 
15 mia. euro om året. Virksomheder i EU kan spare 
18 mia. euro med de nye momsregler for e-fakturering. 
Momsreglerne er blevet gjort mere fleksible for meget 
små virksomheder for at tage hensyn til deres særlige 
behov. I mellemtiden bakker virksomhederne kraftigt op 
om forslaget til fælles konsolideret selskabsskatte-
grundlag som et redskab til at mindske omkostningerne 
og forenkle procedurerne. 

Ved at modernisere EU’s told – herunder overgangen til 
et fælles europæisk elektronisk toldsystem – har vi støt-
tet hurtigere, lettere og sikrere handel. Ved at styrke told-
myndighedernes evne til at slå ned på forfalskede varer 
og smugleri, har vi bidraget til bedre beskyttelse af lov-
lydige virksomheder og mere lige konkurrencevilkår.

ET MERE ERHVERVSVENLIGT KLIMA
Vi har skåret kraftigt ned på papirnusseriet og de administrative 
omkostninger for virksomhederne ved at forbedre og forenkle 
beskatningen og toldsystemerne i EU.

BEDRE BESKYTTELSE AF SKATTEYDERNES PENGE 
Vi har styrket de redskaber, der bruges til at beskytte skatteborgernes  
penge og EU’s budget mod misbrug.

Kommissær Algirdas Šemeta besøger Vaalimaas 
toldbygning ved den finsk-russiske grænse.

EU’s kontor for bekæmpelse af svig, OLAF, undersøger 
svindel med EU’s budget og korruption i de europæiske 

institutioner og udvikler politikker for bekæmpelse af 
svig for Europa-Kommissionen

35

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/european_public_prosecutor/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/european_public_prosecutor/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm


NYE MARKEDER
Vi har åbnet flere udenlandske markeder end nogensinde, 
og det har øget samhandelen og skabt vækst, både i EU og 
hos vores handelspartnere. 

Mere 
velstand, stabilitet 

og udvikling

Europa-Kommissionen har været med til at fjerne han-
delshindringerne med Sydkorea, Peru, Colombia og Cen-
tralamerika. Forhandlingerne om handelsaftaler med EU’s 
østlige partnerlande, f.eks. Ukraine, blev afsluttet, og det 
samme gjaldt forhandlingerne med Canada, Vestafrika 
og Caribien. 

Vi har også indledt 3 meget vigtige forhandlinger om fri-
handel: med USA og Japan og investeringsaftalen med 
Kina. Hvis alle disse initiativer bærer frugt, kan vi måske 
øge EU’s bruttonationalprodukt med 2,2 %, svarende til 
275 milliarder euro. 

Det er også lykkedes os at få flere aftaler igennem, som er 
gode for EU’s erhvervsliv, f.eks. øget adgang for europæi-
ske virksomheder til offentlige indkøbskontrakter uden for 
EU, og vi har forsvaret vores interesser mod lande uden 
for EU, der har prøvet at fordreje konkurrencen. 

Kommissær Karel De Gucht, kommissionsformand José 
Manuel og den amerikanske præsident, Barack Obama, ved 

topmødet mellem EU og USA i 2011.

KAREL DE GUCHT
Kommissær for handel
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Da den europæiske solpanelbranche blev truet af dum-
ping og urimelige statstilskud til kinesiske solpaneler på 
EU-markedet, fik Kommissionen forhandlet en løsning 
på plads, og de kinesiske virksomheder fik pålagt en 
mindstepris for eksport, så markedet blev stabiliseret. 

Vi har kæmpet for at få bedre adgang til råmaterialer 
som sjældne jordartsmetaller, der bruges i mange sekto-
rer, fra højteknologi til bil- og stålproduktion, ved at vinde 
to sager mod Kina i Verdenshandelsorganisationen. 

Vi har også taget initiativ til at gøre EU’s defensive han-
delsinstrumenter mere forudsigelige og gennemsigtige. 

Handel kan få udviklingslande ud af fattigdom. Siden 
2010 har Kommissionen revideret sin generelle told-
præferenceordning (GSP), så udviklingslande, der har 
behov for det, rent faktisk har fordel af toldpræferencer 
på EU-markedet. 

Da tragedien på en tekstilfabrik i Bangladesh afslørede 
den barske sandhed om arbejdsforholdene uden for EU, 
søsatte Kommissionen et helt nyt fælles initiativ sam-
men med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) 
for at hjælpe Bangladesh med at forbedre betingel-
serne for arbejdstagerne. 

Vi har bidraget til bæredygtig og konfliktfri handel i vig-
tige industriprodukter ved at udvikle en ordning for 
ansvarlig udvindelse af mineraler. 

MERE RIMELIG OG BÆREDYGTIG HANDEL
Vi får handelen til at fungere til fordel for de mindre økonomier.

EN HJÆLPENDE HÅND TIL EUROPAS HANDELSINTERESSER
Vi har konsekvent forsvaret EU-virksomheder, 
når forskellige lande ikke overholdt handelsreglerne. 

Kommissær Karel De Gucht og Kinas handelsminister,  
Gao Hucheng, ved undertegnelsen af aftalememorandummet 

om intellektuel ejendomsret i Beijing.

Kommissær Karel De Gucht sammen med Bangladesh’ 
udenrigsminister, Dipu Moni, Geneve.

EU har også hjulpet til med at sikre Bali-aftalen om let-
tere samhandel i 2013, og dermed sparer udviklings-
landene omkring 325 milliarder om året, fordi mange 
administrative udgifter til toldekspedition afskaffes.
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FOLKS DAGLIGDAG KAN ÆNDRES GENNEM INNOVATION
Vi har sikret en budgetstigning på 30 % til forskning 
og gjort Horisont 2020 til EU’s hidtil største forskningsprojekt

Forskning 
og innovation 
skal omsættes 

til job

Forskning og innovation kan hjælpe os med at tage de 
store udfordringer op, vi står over for, f.eks. klimafor-
andringer, energibehov og fødevareknaphed. Da der 
er tale om meget komplekse udfordringer, har enkelte 
lande eller virksomheder ikke kapacitet til at udvikle 
specifikke løsninger på dem. Derfor har vi oprettet 
Horisont 2020, et nyt forsknings- og innovationspro-
gram for hele EU med et budget på 80 mia. euro over 
syv år. Horisont 2020 er mere end nogensinde fokuse-
ret på at fortsætte det reelle fremskridt på områder 
som at udvikle næste generation af antibiotika eller at 
gøre vores transportsystemer grønnere og sikrere. 

Vi vil også øge vores internationale samarbejde om 
f.eks. havforskning i Atlanterhavet.

Twitter: @EU_H2020

Der er stort fokus på vedvarende energi i EU’s forskningssektor.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Kommissær for forskning, innovation og videnskab
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Det er meget fint at have en idé, men det vigtige er at 
føre den ud i livet, få den på markedet og ind i folks virk-
somheder og hjem. Derfor har Europa-Kommissionen 
fjernet papirnusseriet for vores forskningsmidler, f.eks. 
ved at mindske den tid, det tager at starte et projekt, med 
30 %. Vi giver penge til flere offentlig-private partnerska-
ber på områder som aeronautik og elektronik, og det 
kombinerer vi med en indsats for at gøre EU til en inno-
vationsunion. Derfor har vi koncentreret vores energi om 
at nå til enighed om et EU-patent og indført et pas for 
venturekapital for at hjælpe virksomhederne med at tage 
kalkulerede risici, for uden risici og nedture bliver der ikke 
noget fremskridt.

Viden er den nye globale valuta. For at klare sig i den 
globale konkurrence og skabe nye og bedre job skal 
Europa gå forrest med innovation. Vi er ved at indhente 
USA og Japan i innovationskapløbet og holder os foran 
mange andre lande. Men Kina er ved at lukke hullet, og 
Sydkorea er langt foran. Det største problem er, at vi er 
ved at blive hægtet af, når det gælder faktiske udgifter 
til forskning, som lige nu kun udgør 2 % af BNP. Derfor 
er det så vigtigt at holde fast i målet på 3 %. 

Vi arbejder også på at bruge pengene bedre og ikke bare 
bruge flere. Inden for det europæiske forskningsområde 
sætter vi EU i gang med at reformere sine forsknings- og 
innovationsordninger og indføre et fælles marked for 
idéer i hele EU. Det drejer sig om at samle innovations-
bestræbelserne, gøre forskningsfinansiering og -rekrut-
tering mere åben og fair, styrke ligestillingen mellem 
kønnene og give unge forskere bedre muligheder. 

EUROPA SKAL I SPIDSEN FOR DET GLOBALE INNOVATIONSKAPLØB
Vi har aftalt, at EU under ét vil øge sine investeringer 
i forskning og innovation til 3 % af BNP inden 2020.

IDEERNE SKAL SÆTTES I SVING
Vi har gjort det lettere at gøre en idé til et produkt og 
markedsføre det, især for små og mellemstore virksomheder.

Twitter: @innovationunion

EU er lige i hælene på verdens førende inden for 
innovation og vækst i innovationsresultater.

Et europæisk offentligt-privat partnerskab 
arbejder på »fremtidens fabrikker«.
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Gennemsnitlig årlig vækst inden for innovation

©
 FESTO
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1 BILLION EURO I INVESTERINGER I DE NÆSTE SYV ÅR
Vi har sørget for et budget på en billion euro mellem 2014 og 2020, som 
EU kan investere i vores økonomi og samfund i perioden 2014-2020 for at 
forbedre livet for vores borgere.

Et stærkt og 
sundt budget er 
lig med et stærkt 

og sundt EU

Det er, hvad 20 millioner europæiske små og mellem-
store virksomheder, omkring 100 000 byer og regioner, 
tusindvis af laboratorier og universiteter og mange 
andre, der nyder godt af EU’s budget, har brug for.

Et stærkt og sundt budget vil give et stærkt og sundt 
EU. Det nye budget er blevet moderniseret for at inve-
stere bedre i økonomisk vækst, forskning, uddannelse, 
humanitær bistand og hjælp til unge arbejdsløse.

Et nyt syvårigt EU-budget på en billion euro investerer 
i økonomisk vækst, forskning, uddannelse, hjælp til unge 

arbejdsløse og humanitær bistand.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Kommissær for finansiel programmering og budget
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Arbejdet med at forbedre adgangen til EU-midler gen-
nem lettere forståelige og mere tilgængelige og forenk-
lede finansielle regler er en opgave, vi har taget alvorligt. 
De generelle finansielle regler, der gælder for hver enkelt 
euro, der bruges i henhold til EU’s budget, er blevet gen-
nemgribende revideret.

Enklere regler betyder også større ansvarlighed. 
Kommissionen har besluttet, at hver enkelt støttemod-
tager skal have pengene udbetalt inden for 90 dage. 
Alle dokumenter bliver nu indgivet elektronisk – det 
betyder mindre papirarbejde, mindre risiko for at miste 
dokumenter og et forbedret tilsyn med midlerne.

EU’s budget vil fungere som et krisebekæmpende red-
skab, der styrker realøkonomien og virker som en løf-
testang, der får Europa ud af krisen. Der er skabt mindst 
600 000 job siden 2007 med hjælp fra Fonden for 
Udvikling af Landdistrikterne og Samhørighedsfonden. 
Yderligere 174 000 arbejdsplader kom til gennem ind-
kaldelser af forslag inden for forskning og udvikling 
i 2011. EU-midler blev også givet til 80 000 nystartede 
virksomheder og havde frem til udgangen af 2012 
hjulpet omkring 200 000 små og mellemstore virksom-
heder direkte. Pengene åbnede mulighed for studenter-
udveksling og hjalp medlemslande ved EU’s ydre 
grænser med at styre indvandringsstrømmene.

Alt dette nåede vi, til trods for at EU’s budget er beske-
dent i forhold til medlemslandenes. Det udgør kun 1 % 
af den samlede rigdom, der skabes i Europa hvert år, og 
mindre end 1 euro pr. borger pr. dag.

EU’S BUDGET SOM MIDDEL TIL KRISESTYRING
Vi har ladet det nye flerårige budget fokusere 
klart på vækst og arbejdspladser.

ENKLE FINANSIELLE BESTEMMELSER, DER ER LETTE AT BRUGE
Vi har indført enklere regler, mere innovative 
systemer og mindre omkostningstunge procedurer.

Enklere regler, mere innovative systemer og mindre 
omkostningsfulde procedurer vil hjælpe med at forbedre 

adgangen til EU-midler for dem, der har brug for dem.

EU’s budget udgør bare 1 % af den samlede 
skabte velstand i Europa hvert år og svarer til 

mindre end 1 euro pr. borger om dagen.

EU’s årlige velstand
EU-budgettet udgør 1 %
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FLERE FISK I HAVET OG PÅ BORDET – FLERE  
NDTÆGTER TIL FISKERE OG FISKEOPDRÆTTERE
Vi har været med til at tredoble antallet af sunde 
fiskebestande i Europa bare i løbet af de sidste fem år.

Sådan beskytter vi 
havene for fremtidige 

generationer

Kommissionen har slået ned på overfiskeri og udsmid 
af uønskede fisk, som er bekostelige for både fiskebe-
standene og beskæftigelsen.

I det nordøstlige Atlanterhav har vores indsats været med 
til at redde vigtige fiskebestande fra udryddelse. Der er 
sket et dramatisk fald i antallet af overfiskede bestande 
fra 94 % (32 ud af 34 bestande) i 2005 til 39 % (16 ud af 
41 bestande) i 2012. I Middelhavet og Sortehavet, at der 
stadig er lang vej igen, men der er gjort betydelige frem-
skridt: vi har bragt bestanden af almindelig tun fra randen 
af udryddelse tilbage pa et bæredygtigt niveau.

Vi er stolte over, at vores nye og markante fiskeripolitik 
vil støtte en dynamisk fiskerisektor og sikre en rimelig 
levestandard for fiskersamfundene. Vi sørger for, at fisk 
og skaldyr kan fiskes, sælges, købes og spises uden at 
udtømme bestandene, således at fremtidige generati-
oner kan nyde fisk på samme måde, som vi gør i dag.

Tiltag mod overfiskning og udsmid af uønskede fisk har 
bidraget til et drastisk fald i overfiskede bestande.

MARIA DAMANAKI 
Kommissær for maritime anliggender og fiskeri

Andel af overfiskede bestande i det nordøstlige Atlanterhav
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Der er startet over 
600 nye projekter 
i kystsamfundene, 
hvilket har skabt 20 000 
nye job.

Ulovligt fiskeri udgør mindst 15 % af verdens samlede 
fangst. EU, den største importør af fisk i verden, ser ikke 
længere igennem fingre med fisk, der er fanget ulovligt 
eller efter ikke-bæredygtige metoder noget sted i ver-
den. Vi griber ind mod lande, der tillader ulovligt fiskeri, 
og samarbejder med lande som USA og Japan for at 
sikre, at alt foregår korrekt – fra båd til bord.

Det er afgørende at have åbne og sikre have, at sam-
arbejde internationalt og at respektere havretten. EU 
har påtaget sig opgaven at sikre sikkerheden til søs 
i følsomme regioner i verden – navnlig ved at bekæmpe 
pirateri ved Afrikas Horn. Vores opgave omfatter også 
andre områder som havforskning og marin innovations-
teknologi.

I økonomiske krisetider med kraftigt stigende arbejdsløs-
hed er vi er nødt til at udnytte de muligheder, havene 
omkring Europa giver os. Med Kommissionens dagsorden 
for »Blå vækst« har vi fundet en rimelig balance mellem 
beskyttelse af havmiljøet og udnyttelse af vores have – 
den blå økonomi. Det skulle sætte os i stand til at skabe 
1,6 millioner nye arbejdspladser inden 2020 inden for 
områder som:

• Vedvarende energi, såsom vind, tidevand og bølger;
• Turisme (krydstogter, lystsejlads, dykning, strande);
• Olie, gas og andre mineralske ressourcer;
•  Bioteknologi til brug for produktion af lægemidler og 

kosmetik;
• Fiskeri- og akvakultursektoren.

Kommissionen har allerede finansieret en række pro-
jekter i disse sektorer i hele Europa for at støtte kyst-
samfund.

VORE HAVE SOM EN KILDE TIL VELSTAND
Vi har gjort havet, vores »blå økonomi«, 
til en kilde for vækst og velstand. 

AT BESKYTTE HAVENE I EUROPA OG RUNDT OM I VERDEN
Vi har nultolerance over for ulovligt og uansvarligt fiskeri verden over.

EU har påtaget sig at garantere sikkerhed på havet 
i følsomme regioner rundt om i verden.

Den nye fiskeripolitik støtter et dynamisk fiskeri og sikrer 
fiskerisamfundene en rimelig levestandard.
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Humanitær bistand 
udgør mindre end  
1 % af EU’s budget

Kun lidt over 
2 euro pr. borger 
om året

Over 120 mio. 
mennesker 
hjælpes hvert år

EU ER VERDENS STØRSTE BIDRAGSYDER AF HUMANITÆR BISTAND
Med en årlig investering på blot 2 euro pr. EU-borger hjælper vi hvert år flere 
end 120 milllioner ofre for konflikter og katastrofer verden over, fra konflikten 
i Syrien over det sønderknusende jordskælv i Haiti i 2010 til tyfonen Haiyan 
i Filippinerne i 2013.

Humanitær bistand 
på den europæiske 

måde: hurtig, 
velkoordineret 

og effektiv

I Syrien og dets nabolande hjælper vi med at løse 
denne generations største humanitære katastrofe med 
en finansiering på 2,7 mia. euro (hvoraf 615 mio. euro 
stammer fra EU-Kommissionen). Men EU bidrager ikke 
kun ved højprofilerede kriser: En ud af syv euro til EU’s 
nødhjælpsfinansiering går til »glemte kriser«, som ikke 
længere trækker overskrifter. Situationen i Den Central-
afrikanske Republik blev f.eks. knap nok bemærket, før 
volden nåede uholdbare niveauer, men Europa-Kom-
missionen var til stede med omfattende humanitær 
bistand og eksperter på landjorden længe før, det 
bredere internationale samfund lagde mærke til den. 
I områder som Sahel-regionen, der er hårdt ramt af 
tørke i forbindelse med klimaændringerne, kæmper vi 
ufortrødent med at hjælpe de mest sårbare samfund 
med at håndtere katastrofen, hvis den finder sted. EU’s årlige investering på bare 2 euro pr. borger hjælper hvert år 

over 120 millioner ofre for konflikter og katastrofer verden over.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Kommissær for internationalt samarbejde, 
humanitær bistand og krisestyring

Europa-Kommissionen har oprettet ordningen EU Aid 
Volunteers, som giver unge europæere mulighed for at 
deltage i hjælpearbejde i hele verden.
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EU-initiativet Børn for Fred finansierer i dag humani-
tære projekter for børn i konfliktramte områder, hvor 
det giver dem mulighed for skolegang og psykologisk 
bistand til at komme sig over deres krigstraumer.

EU har mere end fordoblet præmiepengene fra Nobels 
fredspris til en samlet værdi af 2 mio. euro. Sidste år 
hjælp vi 28 000 børn fra Pakistan, Den Demokratiske 
Republik Congo, Etiopien, Colombia og Ecuador, samt 
syriske flygtninge i Irak.

I år har EU igen fordoblet finansieringen af projektet. 
Som følge heraf vil 80 000 unge mennesker fra endnu 
flere lande, bl.a. Sydsudan, Chad, Den Centralafrikanske 
Republik, Somalia, Afghanistan, Irak og Myanmar, få 
gavn af initiativet.

Europa-Kommissionen overvåger ved hjælp af centeret 
konstant begivenheder i hele verden, risici kortlægges, 
og der leveres oplysning i realtid til de fælles europæi-
ske katastrofeindsatser.

Katastrofeberedskabskoordingeringscenteret koordinerer 
en række frivillige eksperter med udstyr fra EU-landene 
med henblik på at opnå en mere forudsigelig og hurtigere 
indsættelse, når der er behov for det.

Systemet har over de seneste fire år været indsat flere 
end 80 gange ved nødsituationer i Europa og resten af 
verden – fra skovbrande i Sydeuropa over oversvøm-
melser i Centraleuropa til katastrofer i Japan, Libyen, 
Syrien og Filippinerne. 

HURTIGERE OG MERE VELKOORDINERET KRISESTYRING 
I EUROPA OG RESTEN AF VERDEN
For at reagere hurtigere og mere effektivt på katastrofer 
i hele verden lancerede vi i maj 2013 Det Europæiske 
Katastrofeberedskabskoordineringscenter (ERCC).

EN FREDELIG BARNDOM
Da EU i 2012 modtog Nobels fredspris, besluttede man at bruge 
det medfølgende pengebeløb til at hjælpe børn, som vokser op 
i konfliktramte områder.

 EU-initiativet Børn for Fred giver børn i krigsområder 
chancen for en god barndom.

Det Europæiske Katastrofeberedskabskoordinerings-
center (ERCC) overvåger globale hændelser og 

koordinerer EU’s kriseberedskab.
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OPBYGNING AF ET INDRE MARKED FOR ENERGI I EUROPA, SÅ ALLE 
HJEM OG VIRKSOMHEDER KAN FÅ DEN BEDST MULIGE PRIS 
Vi er ved at erstatte det brogede kludetæppe af nationale energisystemer 
med et EU-dækkende marked.

Bæredygtig 
energi for en 
bæredygtig 

fremtid

For energiselskaber betyder det åben konkurrence med 
retfærdige og gennemsigtige regler og adgang til nabo-
markederne. Som følge heraf er mindst 14 europæiske 
energiselskaber i dag aktive i mere end ét EU-land. Det 
er nu lettere at skifte leverandør og nyde godt af den 
laveste pris. Det betyder, at du ikke længere skal betale 
for at skifte el- eller gasleverandør, og netoperatørerne 
skal sørge for at flytte dem over i løbet af tre uger.

At forbinde energimarkederne i EU styrker også solida-
riteten i krisetider. I tilfælde af afbrydelser i energifor-
syningen – som vi så i 2009, hvor Europa blev ramt af 
en af de hidtil værste gaskriser – kan medlemslandene 
dele deres reserver.

Det er vigtigt at få alle 28 EU-lande med i det indre mar-
ked, så vi undgår energienklaver som i de baltiske lande.

Både leverandører og forbrugere har fordel af EU’s indre 
marked for energi.

GÜNTHER OETTINGER
Kommissær for energi
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I dag stammer over 20 % af elektriciteten i EU fra ved-
varende energikilder, og Kommissionen har taget skridt 
til at øge denne andel yderligere med sin støtte til nye 
vedvarende energikilder, som f.eks. at bruge havene til 
at udnytte energi fra bølger og tidevandsstrømme.

EU er blevet mere energieffektivt end nogensinde under 
denne Kommission takket være EU’s lovgivning, der 
tager sigte på at nedbringe energiregningen for hus-
stande og virksomheder. Apparater som køleskabe kan 
være op til 600 euro billigere i drift i løbet af deres leve-
tid, og bygninger – den største synder, når det gælder 
energispild – skal nu bygges efter strenge normer for 
energieffektivitet.

Efter katastroferne i Mexico og Fukushima sørgede 
Kommissionen for, at de 1 000 olie- og gasanlæg i EU’s 
farvande blev omfattet af lovgivning, der sikrer de høje-
ste sikkerhedsstandarder, og for første gang blev alle 
145 atomreaktorer i EU udsat for stresstest.

Desuden har Kommissionen foreslået forbedringer af lov-
givningen om nuklear sikkerhed for at sikre, at sikkerheds-
standarderne i EU bliver anvendt korrekt, så vi undgår 
ulykker som i Fukushima og sikrer, at de nationale myn-
digheder samarbejder mere aktivt med hinanden På den 
måde kan vi løbende forbedre sikkerhedsstandarderne 
i hele Europa og dermed garantere den mest effektive løs-
ning i tilfælde af en nuklear nødsituation.

SIKRERE ENERGI
Vi sørger for de højeste sikkerhedsstandarder 
inden for energiproduktion.

UDFORMNING AF DEN MEST BÆREDYGTIGE OG 
MILJØANSVARLIGE ENERGIPOLITIK NOGENSINDE
Vi har taget skridt til at øge andelen 
af elektricitet fra vedvarende energikilder.

Alle olie- og gasinstallationer i EU’s farvande er omfattet af 
love, som sikrer, at de højeste sikkerhedsstandarder overholdes.

Kommissionen er fast besluttet på at udvide Europas 
muligheder for vedvarende energi og øge mængden af 

energi, der stammer fra sådanne kilder.
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I dag bor tre fjerdedele af europæerne i byer, hvor 70 % 
af EU’s energi forbruges. Derfor har Kommissionen 
iværksat initiativer, der skal hjælpe byerne med at blive 
renere og sundere steder at bo.
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INVESTERINGER I EUROPAS REGIONER 
SKAL SKABE LANGSIGTET VÆKST
Vi har ændret den måde, regionale investeringer fordeles på, radikalt og gjort 
den mere lydhør over for regionernes behov.

Skræddersyede 
løsninger til 

Europas regioner

Den nye regionalpolitik yder sammen med Den Euro-
pæiske Socialfond finansiering til en værdi af 350 mia. 
euro til små og mellemstore virksomheder, forskning 
og innovation, vedvarende energikilder, jobskabelse, 
uddannelse og vigtige netinfrastrukturer. For at sikre, 
at pengene har størst mulig virkning, skal investerin-
gerne foretages i overensstemmelse med strategien 
for langsigtet vækst, og hvis der er behov for reformer, 
investerer vi ikke, før de er gennemført.

De fleste europæere bor i dag i byerne, så her foretages 
mere end halvdelen af investeringerne. Alle de penge, 
der bruges på transport, sundhed eller rene og effektive 
energikilder, bidrager til at nå vores mål, og oplysnin-
gerne er altid offentligt tilgængelige, så du kan se, om vi 
er ved at nå vores mål.

Det handler om at få mest muligt ud af de tilgængelige 
ressourcer og sikre, at de regionale investeringer fak-
tisk bidrager til regionernes konkurrenceevne og til at 
forbedre borgernes levestandard.

Den nye regionalpolitik støtter projekter såsom 
Peace Bridge i Derry i Nordirland.

JOHANNES HAHN
Kommissær for regionalpolitik
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EU’s regionalpolitik er fundamentet for samarbejde på 
tværs af grænserne. EU-Kommissionen har fundet nye 
metoder til at hjælpe EU-landene med at samarbejde 
og sammenlægge deres ressourcer for at takle fælles 
udfordringer i områder som Donau-bassinet, Østersøen, 
Adriaterhavet og Det Ioniske Hav og Alperne.

Desuden finansierer Kommissionen på nuværende tids-
punkt 8 500 projekter, som støtter fællesskaber på 
tværs af grænserne.

At beskytte borgerne er også at yde støtte i krisetider. 
Jordskælvet i Abruzzo ødelagde f.eks. regionens infra-
strukturer, huse, offentlige bygninger og virksomheder. 
Med hjælp fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
reparerede eller genopbyggede man, hvad katastrofen 
havde forvoldt af skader, da den først var overstået. 

Selvom de nationale regeringer har foretaget de nød-
vendige nedskæringer for at få balance i budgetterne, 
og den private finansiering er blevet udtømt under 
finanskrisen, har den regionalpolitiske finansiering hjul-
pet med at ride stormen af.

Den har skabt næsten 600 000 job på tværs af Europa, 
og for mange EU-lande udgør den mere end 60 % af 
investeringsbudgettet.

EU’s regionalpolitik bidrager også til at bevare EU’s kon-
kurrenceevne, da mere end 85 mia. euro bruges til 
forskning, udvikling, innovation og tjenesteydelser.

INVESTERINGER I EUROPAS REGIONER SKAL HJÆLPE 
DEM GENNEM DEN ØKONOMISKE KRISE
Vi har mobiliseret regional finansiering for 
at hjælpe Europas regioner med at håndtere krisen.

SVARET PÅ NYE OG UFORUDSETE UDFORDRINGER
Vi har fundet nye måder til at håndtere problemer på tværs af grænser og 
hjælpe vores borgere med at komme sig efter naturkatastrofer.

Den Europæiske Solidaritetsfond blev brugt til at støtte 
katastrofeindsatsen efter jordskælvet i Emilia.

De regionalpolitiske fonde har givet 3,3 millioner europæiske 
borgere adgang til rent drikkevand.

Indtil udgangen af 2012 har regionalpolitiske investerin-
ger bidraget til at gøre bredbånd tilgængeligt for yderli-
gere fem millioner mennesker. Den har også forbedret 
livskvaliteten for EU’s borgere ved at give 3,3 millioner af 
dem adgang til drikkevand og forbinde 5,5 millioner af 
dem til kloaksystemer.

Vi har ydet næsten 2 mia. euro i støtte til folk i 14 EU-lande, 
og vi har ydermere brugt mere end 7,3 mia. euro på at 
forebygge katastrofer.
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KLIMA, EN DEL AF ALLE EU’S POLITIKKER
Vi har sørget for, at 20 % af EU’s budget går til klimarelaterede politikker, 
og at kampen mod klimaændringerne er blevet en del af alle EU’s større 
investeringsprogrammer.

Fører an 
i kampen mod 

klimaforandringer

Europa-Kommissionen har haft succes med et forslag 
om, at 20 % af EU’s 960 mia. euro store budget for 
2014-2020 skal gå til klimarelaterede politikker. Sam-
menlignet med det foregående budget er dette en tre-
dobling. Tilpasning til klimaforandringerne og indsat-
sen for at nedbringe emissionerne er blevet integreret 
i alle EU’s større investeringsprogrammer, især inden 
for regionalpolitik, energi, transport, forskning og inno-
vation og den fælles landbrugspolitik. Klimaet er et af 
Kommissionens højst prioriterede områder, og det poli-
tiske engagement bakkes op af store summer penge.

4,2 millioner europæere arbejder i dag i grønne sektorer, 
og der er blevet skabt flere end 300 000 job i de sidste 
fem år alene inden for sektoren for vedvarende energi.

Kommissionens klimaindsatspolitikker har skabt over 300 000 
job i sektoren for vedvarende energi i løbet af de seneste fem år.

©
 Vattenfall

CONNIE HEDEGAARD
Kommissær for klima
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Europa-Kommissionen bragte alle EU-landene og EU’s 
institutioner sammen om et fælles standpunkt og en 
fælles strategi for Durban-forhandlingerne, og den er 
i gang med at gøre det samme forud for den nye aftale, 
som skal vedtages i Paris i 2015.

Vi har anført den lovgivningsproces, som har hjulpet 
med at nedbringe EU’s emissioner med 18 % siden 
1990, på trods af at BNP er steget med 45 % i samme 
periode. Lovgivningen indeholder klare mål om at skære 
emissionerne med 20 % inden 2020 og indledende for-
slag om at nedbringe dem med 40 % inden 2030.

Europa-Kommissionen har foreslået specifikke mål for 
drivhusgasemissioner, samt for, hvilken andel af ener-
giforbruget der skal komme fra vedvarende energikilder 
inden 2030. Målene vil gøre situationen mere forudsi-
gelig for virksomhederne, der skaber job, og for energi-
sektoren, så den kan sikre EU en stabil energiforsyning 
til den lavest mulige pris.

Europa-Kommissionen har også fremlagt en plan, som 
skal sikre, at EU nedbringer sine drivhusgasemissioner 
med 80-95 % inden 2050. For første gang nogensinde har 
vi en vision for, hvordan EU på en effektiv måde kan blive 
til et rent, konkurrencedygtigt og miljøvenligt samfund.

VISHED PÅ LANG SIGT FOR VIRKSOMHEDER, DER INVESTERER 
I KLIMA- OG ENERGIPOLITIKKER
Vi har givet virksomhederne den vished på lang sigt, som 
de har behov for for at kunne investere i klima- og energipolitikker.

LEDERSKAB I DE INTERNATIONALE KLIMAFORHANDLINGER 
Vi er gået foran i de internationale klimaforhandlinger.

Ved at sætte langsigtede mål har Kommissionen 
givet virksomheder den nødvendige vished til at 

investere i klima -og energipolitikker.

EU går fortsat forrest i internationale klimaforhandlinger.
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SAMMEN VOKSER VI — KROATIEN KOM MED I EU DEN 1. JULI 2013
Vi har budt Kroatien velkommen som nyt medlem af EU. For to årtier siden var 
landet plaget af konflikter, nu er det et stabilt demokrati, der er i stand til at 
leve op til kravene for EU-medlemsskab og EU’s standarder.

Europæisk 
stabilitet begynder 

ved grænsen

Kroatiens tiltrædelse er et bevis på det forandrings-
potentiale og den troværdighed, der ligger i EU’s udvi-
delsespolitik, som ikke alene er kommet Kroatien, men 
også hele EU til gode. Tiltrædelsen er et kraftfuldt signal 
til hele Vestbalkan om, at mulighederne for europæisk 
integration forsat ligger åbne for alle ansøgerlande, der 
udviser den nødvendige vilje til at gennemføre politiske 
og økonomiske reformer og beviser, at de respekterer 
europæiske værdier, som retsstatsprincippet, demokra-
tiske principper og menneskerettigheder.

Kroatiens tiltrædelse af EU vidner om det forandringspotentiale 
og den troværdighed, der ligger i EU’s udvidelsespolitik.

ŠTEFAN FÜLE
Kommissær for udvidelse og naboskabspolitik
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Europa-Kommissionen har indført en incitamentsbaseret 
tilgang til samarbejde ved hjælp af »mere-for-mere«-prin-
cippet, som betyder flere reformer og mere fremskridt, der 
fører til mere støtte og tættere forbindelser.

EU arbejder gennem sin naboskabspolitik sammen med 
sine naboer mod syd og øst om at opnå den tættest 
mulige politiske tilknytning og den størst mulige grad af 
økonomisk integration. Vi bygger på fælles interesser og 
værdier, som demokrati, retsstatsprincippet, respekt for 
menneskerettighederne, social samhørighed, de mar-
kedsøkonomiske principper og bæredygtig udvikling.

EU hjælper sine naboer med:

•  finansiel støtte. Der blev ydet tilskud til en værdi af 
12 mia. euro til projekter under den europæiske na-
boskabspolitik fra 2007 til 2013;

•  økonomisk integration og adgang til EU’s markeder. 
I 2011 beløb handelen mellem EU og partnerne i den 
europæiske naboskabspolitik sig til i alt 230 mia. euro;

Fokus på de fundamentale betingelser og en fair, men 
fast holdning, har øget troværdigheden af udvidelses-
processen, som fokuserer på værdier, principper og gen-
nemgribende reformer. Dette sikrer, at landene er helt 
klar, inden de tiltræder EU.

Fremskridtet i løbet af et lands tiltrædelsesproces vurde-
res på grundlag af dokumenterede resultater, dvs. at det, 
der tæller, er de konkrete resultater og reformernes 

UDVIDELSE AF DET EUROPÆISKE OMRÅDE 
MED FRED, VELSTAND OG STABILITET I EU
Vi har påbegyndt forhandlingerne om Montenegros tiltrædelse af EU, og en 
historisk aftale, der normaliserer forholdet mellem Serbien og Kosovo*, har 
banet vejen for tiltrædelsesforhandlinger med Serbien, samt forhandlinger om 
en stabiliserings- og associeringsaftale med Kosovo*.

OMDANNELSE AF VORES OMEGN
Vi indførte en ny politik på grundlag af »mere-for-mere«-
princippet for bedre at hjælpe partnere i deres transition til 
demokrati og respekt for menneskerettighederne.

EU’s naboskabspolitik hjælper Europas partnere i deres 
overgang til demokrati og respekt for menneskerettighederne.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN’s 
Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

faktiske virkning i landet. Spørgsmålet om retsstatsprin-
cippet tages der hul på tidligt i tiltrædelsesprocessen, og 
der bliver konsekvent fulgt op på reformer. Der lægges 
stor vægt på økonomisk styring, konkurrencedygtighed 
og vækst for at hjælpe landene med at leve op til de øko-
nomiske kriterier og lette den økonomiske konvergens. 
Teknisk og finansiel bistand før tiltrædelsen er rettet mod 
at støtte disse to højprioriterede områder.

•  lettere indrejse i EU. Der blev udstedt 3,2 mio. 
Schengen-visa til borgere og navnlig studerende fra 
lande i den europæiske naboskabspolitik i 2012;

• teknisk og politisk bistand.
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BEKÆMPELSE AF UNGDOMSARBEJDSLØSHED
Vi har lagt vægt på at hjælpe unge mennesker med at finde arbejde

Hjælper folk med 
at finde arbejde – et 
inklusivt jobmarked 

for alle

En af følgerne af den økonomiske krise er, at arbejds-
løsheden har bragt en hel generations fremtid i fare. 
Europa-Kommissionen har indført en ungdomsgaranti 
på EU-plan, som forpligter EU-landene til at tilbyder 
alle under 25 personlig rådgivning og et job, fortsat 
uddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikop-
hold senest fire måneder efter endt uddannelse, eller 
efter de er blevet ledige.

EU-landene kan få penge gennem Den Europæiske 
Socialfond (over 10 mia. euro om året) og ungdomsbe-
skæftigelsesinitiativet (6 mia. euro fra 2014 til 2020) 
til at gennemføre ungdomsgarantien.

Kommissionen har samtidig med ungdomsgarantien 
indført den europæiske alliance for lærlingeuddannel-
ser, som skal forbedre lærlingeuddannelsernes kvalitet 
og tilgængelighed, og kvalitetsrammen for praktikop-
hold, som skal sikre, at praktikophold giver erhvervser-
faring af høj kvalitet.

Kommissær László Andor besøger en lærlingeordning ved 
General Electric Aircraft Engines i Nantgarw (Wales).

LÁSZLÓ ANDOR
Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og inklusion
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Forholdene for arbejdstagere, der flytter til et andet 
EU-land, har vakt stadig større bekymring. 

Kommissionen har indgået aftaler om at

•  håndhæve reglerne mod social dumping, hvis ar-
bejdstagere er udstationeret midlertidigt i et andet 
EU-land;

•  sikre, at de rettigheder, som arbejdstagere, der bevæ-
ger sig rundt inden for EU, har, i højere grad respek-
teres og håndhæves;

•  beskytte vandrende arbejdstagere bedre mod for-
skelsbehandling på grund af nationalitet, navnlig in-
den for områder som adgang til arbejde, betaling el-
ler arbejdsforhold;

•  beskytte vandrende arbejdstageres arbejdsmarkeds-
relaterede pensionsrettigheder.

En af de mest synlige konsekvenser af den økonomiske 
krise er den store stigning i antallet af EU-borgere, der 
lever eller risikerer at ende i fattigdom. Europa-Kommis-
sionen har som en del af Europa 2020-strategien for en 
mere intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst gjort det 
til et udtrykkeligt EU-mål at takle fattigdom, og den er 
sammen med EU-landene blevet enig om at hjælpe 
mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom inden 
2020. EU-landene skal bruge mindst 20 % af de midler, 
de modtager fra Den Europæiske Socialfond til social 
inklusion på at forbedre borgernes færdigheder og 
hjælpe dårligt stillede i arbejde. Det udgør finansiering 
for 20 mia. euro i hele EU.

Europa-Kommissionen har også opstillet retningslinjer, 
som skal hjælpe EU-landene med at forbedre deres 
socialpolitik. Der er blevet oprettet en ny europæisk 
fond for bistand til de socialt dårligst stillede til en 
værdi af 3,8 mia. euro, som skal levere materiel bistand 
og fremme social inklusion.

BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM
Vi har gjort det til et udtrykkeligt EU-mål at takle fattigdom

HJÆLP TIL VANDRENDE ARBEJDSTAGERE
Vi har gjort det lettere for arbejdstagere at bevæge sig rundt i EU

Kommissær László Andor besøger freskomaleribyen 
Bódvalenke, som forbedrer integrationen af romaer 

gennem fremme af den sociale økonomi.

Kommissær László Andor holder tale på en konference om 
arbejdskraftens mobilitet arrangeret af universitetet i Bristol.

Europa-Kommissionen har forbedret EURES-portalen 
for borgere, der søger arbejde i et andet EU-land, ved 
at øge antallet af jobs, der bliver slået op, og tilbyde 
oplysninger om, hvordan det er at arbejde i EU. EURES-
portalen omfatter over to mio. ledige stillinger og over 
30 000 arbejdsgivere, samt oplysninger om løn, social 
sikring og arbejdsvilkår i EU-landene.
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ET FÆLLES EUROPÆISK ASYLSYSTEM 
Vi har skabt et fælles EU-asylsystem, 
der behandler asylsøgere på en menneskelig måde.

Et åbent og 
sikkert Europa

EU-Kommissionen har forhandlet nye regler på plads 
for, hvordan asylsøgere skal modtages og behandles, 
når de kommer til et EU-land. De nye EU-regler om 
standarder for beskyttelse og modtagelse står centralt 
i det nye system. Asylsøgere garanteres samme mulig-
heder for international beskyttelse i hele EU, bl.a. en 
værdig levestandard i form af indkvartering, tøj, mad 
og lommepenge. 

Spansk kystvagt standser et traditionelt fiskerfartøj med immigranter ved Tenerifes kyst på De Kanariske Øer.
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CECILIA MALMSTRÖM
Kommissær for indre anliggender

I 2013 søgte næsten 435 000 mennesker om asyl i EU. 
Det største antal kom fra Syrien, som tegnede sig for 
12 % af alle ansøgninger. Ansøgningerne var koncen-
treret om fem EU-lande (Tyskland, Frankrig, Sverige, 
Storbritannien og Italien), som modtog 70 % af det 
samlede antal. 
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Fra 2008 til 2010 blev der konstateret næsten 24 000 
ofre for menneskehandel i Europa. Kommissionen har 
fået gennemtrumfet hårdere straffe for smuglerne og har 
gjort det obligatorisk med beskyttelse af og bistand til 
ofrene i alle EU-lande. For at gribe om ondets rod er der 
lanceret en EU-handlingsplan mod menneskesmugling.

Der er også stillet og behandlet nye lovforslag, som skal 
bekæmpe seksuel udnyttelse af børn, som omfatter rets-
forfølgelse af overtrædere, beskyttelse af ofre og fore-
byggende foranstaltninger. Europol har etableret Det 
Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet 
(EC3), som bekæmper sexmisbrug og bedrageri på inter-
nettet. Det har ført til mange anholdelser. 

EU-Kommissionen har udarbejdet sin første antikorrup-
tionsrapport, som ser på korruption i alle EU-lande og 
giver et bud på, hvordan den kan bekæmpes bedre. 
Rapporten giver forslag for de enkelte lande, bl.a. mere 
åbenhed om finansieringen af politiske partier for at 
sikre, at der om nødvendigt oplyses om aktiver for at 
undgå interessekonflikter, og øget kapacitet til de rets-
håndhævende myndigheder 

Hvert år koster korruptionen i EU skatteyderne omkring 
120 milliarder euro – det svarer nogenlunde til hele 
EU’s årlige budget. 

I kampen mod organiseret kriminalitet har Kommissionen 
foreslået og forhandlet om nye love om beslaglæggelse 
af kriminelles ejendom, lettere mulighed for at inde-
fryse deres aktiver hurtigt, hvis en anklager frygter, at 
de ellers vil forsvinde. 

BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET 
Vi har sat fokus på forbrydelser ved at udsende EU’s første 
antikorruptionsrapport, og vi har skadet organiserede 
forbrydergrupper ved at gå efter deres profit.

BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL 
OG SEKSUELT MISBRUG AF BØRN 
Vi har slået ned på menneskesmuglere 
og folk, som misbruger børn seksuelt. 

Kommissionen har slået ned på menneskesmuglere og folk, 
som misbruger børn seksuelt. 

Bekæmpelse af korruption mindsker de milliarder af euro, 
som ulovlige handlinger koster EU hvert år. 
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På initiativ fra EU-Kommissionen og USA har 52 lande 
indgået en global alliance mod sexmisbrug af børn på 
internettet. De arbejder sammen for at finde og hjælpe 
ofrene og sikre, at de skyldige bliver straffet. 
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EN MERE MODERNE FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK: GOD MAD 
TIL FORBRUGERNE OG GODE JOBS TIL LANDBRUGERNE
Vi har stimuleret den økonomiske vækst i landbrugssektoren og sat skub 
i eksporten, bl.a. i nogle af de økonomier, der blev hårdest ramt af krisen.

Nye perspektiver 
for den fælles 

landbrugspolitik

Den økonomiske krise har lagt et alvorligt pres på vores 
landbrugssektor og økonomien i landdistrikterne, som 
flere end 500 millioner forbrugere i Europa er afhæn-
gige af for en stabil leverance af sikre og sunde føde-
varer. Imidlertid har den fælles landbrugspolitik bidraget 
med finansiering til flere end 12 mio. landbrugere i EU, 
og den bidrager til flere end 46 millioner job i landbrugs-
fødevareindustrien. Handelsaftaler har skaffet yderli-
gere eksportmuligheder med afgørelser om geografiske 
betegnelser og nye eksportfremmende ordninger, der 
hjælper med at stimulere efterspørgslen efter produkter, 
som er »fremstillet i EU«. Nye initiativer omfatter tiltag, 
som skal opfordre unge mennesker til at gå ind i land-
brugssektoren, og mindre administration, som skal gøre 
det lettere for skoler at tilbyde børnene frugt og mælk 
for at forbedre deres kost og bekæmpe fedme. Siden 
2010 er EU blevet nettoeksportør af landbrugsfødeva-
rer, som man kan se af udviklingen i vores handel med 
landbrugsvarer.

Handelsaftaler har givet nye eksportmuligheder og fremmet 
efterspørgslen på produkter fremstillet i EU.

DACIAN CIOLOŞ
Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter
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77 % af EU’s område anvendes til land- og skovbrug, så 
vi har behov for at passe på vores jorde fremover, ikke 
bare i dag.

De nye »grønnere« regler betyder, at mere end 30 % af 
de udbetalinger, der går direkte til landbrugerne, vil 
skulle bruges til at forbedre miljøet, f.eks. til områder, 
der skal forbedre biodiversiteten. 30 % af midlerne til 
udvikling af landdistrikterne er også målrettet speci-
fikke regionale miljøprioriteter.

Tiltag, som skal bringe landbrugere og forskere tættere 
sammen, skal gøre det muligt for den traditionelle land-
brugssektor at leve op til behovene i det 21. århund-
rede. De fremmer innovation og tager hånd om den 
grundlæggende udfordring med at producere mere, 
mens vi stadig har respekt for vores naturressourcer og 
lærer at tilpasse os klimaændringerne.

De samlede offentlige udgifter til landbruget er langt 
under 1 % af BNP og lavere end til mange andre politik-
områder. Udgiften udgør en stor del af EU-budgettet, 
eftersom finansieringen primært foregår gennem EU, sna-
rere end gennem nationale eller regionale myndigheder.

Reformen vil endvidere hjælpe den europæiske land-
brugssektor til at blive mere konkurrencedygtig og 
mere afhængig af landbrugernes afgørelser end af 
bureaukratiske valg – hvilket understreges med den 
planlagte udfasning af mælke- og sukkerkvoter – sam-
tidig med at den stiller andre værktøjer til rådighed for 
at hjælpe landbrugerne med at håndtere volatilitet og 
markedskriser. Vi har afskaffet den landbrugsstøtte, 
der var baseret på tidligere produktionstal og stram-
met kriteriet for støtteberettigelse for aktive landbru-
gere, således at støtten er mere fokuseret på, at jorden 
bruges effektivt, end på, hvor meget jord der ejes. 
EU-landene har fået større fleksibilitet til at gøre en 
målrettet indsats for særligt følsomme områder inden 
for den fælles EU-ramme. Programmerne for udvikling 

MERE FOR PENGENE – GODT FOR SKATTEYDERNE 
Vi har sikret et mere fokuseret og effektivt landbrugsbudget for de 
næste syv år. Det er mindre i faktiske tal, men mere fair fordelt og 
fokuseret på job, vækst og miljøet, og det afspejles af udviklingen 
i udgifterne til landsbrugspolitikken på sigt.

BEDRE FOR MILJØET – GODT FOR SAMFUNDET
Den reformerede fælles landbrugspolitik gør mere 
end nogensinde før for at støtte bæredygtige landbrugsmetoder.

Vores mål er et hjælpe det traditionelle landbrug med 
at opfylde vores behov i det 21. århundrede.

Det nye og mere retfærdige landbrugsbudget 
fokuserer på beskæftigelse, vækst og miljø.

af landdistrikterne vil hjælpe til at respektere mangfol-
digheden i livet på og traditionerne i EU’s landdistrikter 
og yde støtte til investeringer på regionalt og lokalt 
niveau. Vi har også hjulpet mindre landbrugere med at 
etablere langsigtede forretningsperspektiver.
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AT ØGE BEVIDSTHEDEN OM KRÆFT OG BEGRÆNSE RISIKOEN
Vi har øget bevidstheden for at reducere antallet af kræfttilfælde og indført 
streng lovgivning om tobak for at tackle de hyppigste årsager til undgåelige 
dødsfald i EU.

Sundhed  
i første række

Europa-Kommissionen har oprettet det europæiske part-
nerskab til bekæmpelse af kræft. Vi hjælper medlems-
landene med at dele deres viden og ekspertise inden for 
forebyggelse og behandling af kræft og med at udvikle 
deres egne nationale kræftplaner. Som følge af oplys-
ningskampagner og EU-retningslinjer vil der frem til 2020 
blive foretaget ca. 500 millioner screeninger for bryst-, 
livmoderhals- og tyk- og endetarmskræft i EU.

Forebyggelse er fortsat det vigtigste indsatsområde. 
Kommissionen har indført ny streng lovgivning om 
fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaks-
relaterede produkter. De nye love vil øge kendskabet 
til, hvad tobak gør ved folks sundhed, sikre, at tobak-
svarer er mindre tillokkende for unge, og i sidste ende 
mindske antallet af for tidlige dødsfald hvert år, der 
i øjeblikket ligger på 700 000.

Oplysningskampagne om kræftrisici hjælper med 
at bekæmpe den største årsag til dødsfald, der 

kunne have været undgået, i EU.

TONIO BORG
Kommissær for sundhed
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Kommissionen sørger for en integreret tilgang til fødeva-
resikkerhed fra jord til bord og på tværs af alle sektorer 
i fødevarekæden. Det betyder, at 100 000 mennesker 
foretager offentlig kontrol af mere end 20 millioner føde-
varevirksomheder i EU – fra EU’s grænser og slagterier 
til restauranter og supermarkeder – for at udpege even-
tuelle risici for menneskers sundhed.

Fødevarerne kontrolleres grundigt, før de når frem til dit 
bord. Nationale inspektører holder øje med forekomsten 
af pesticider, kemiske reststoffer og eventuel mikrobiel 
kontaminering. De tjekker også, at mærkningen er kor-
rekt, og at hygiejnereglerne overholdes.

Vi har også haft held med at indføre et system, der spo-
rer produkter gennem fødevarekæden helt fra deres 
oprindelse. Det har medvirket til en effektiv håndtering 
af krisesituationer og svindel med fødevarer.

Kommissionen har indført nye regler om lægemidlers sik-
kerhed for at sørge for, at alle lægemidler, der sælges på 
markedet i EU, overvåges regelmæssigt, og at der træffes 
de rigtige foranstaltninger i tilfælde af bivirkninger. 

Inddragelsen af patienterne er også blevet forbedret. Der 
skete en stigning på 60 % i antallet af bivirkninger, der 
blev indberettet direkte af patienterne i 2012 sammen-
lignet med de to foregående år. Dette er en direkte følge 
af det forbedrede indberetningssystem, der er indført 
med de nye regler.

Kommissionen har også indført et nyt symbol (en sort 
trekant) for klart at identificere lægemidler, der er under-
lagt ekstra overvågning, efter at de er blevet frigivet på 
markedet.

AT GØRE LÆGEMIDLER SIKRE
Vi har indført nye regler for at sikre, at lægemidler, 
der sælges på det europæiske marked, er blandt de sikreste i verden.

SIKRE FØDEVARER
Vi har yderligere styrket de regler og kontroller, der skal give europæiske 
borgere de sikreste fødevarer i verden.

EU’s politik for fødevaresikkerhed garanterer god beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbrugernes interesser.

EU-regler sikrer, at patienter behandles med lægemidler som 
overholder strenge normer for kvalitet, sikkerhed og virkning.

©
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BORGERNE SKAL KUNNE HANDLE 
TRYGT OVER HELE EUROPA
Vi løser borgernes problemer med at købe  
ind på tværs af landegrænser i EU.

Forbrugeren 
først

Det indre marked, som omfatter 28 lande, giver for-
brugerne utrolig store muligheder. Forbrugerne skal 
vide, at de trygt kan gå på indkøb. Siden 2010 er der 
behandlet 120 000 klager fra forbrugere med hjælp fra 
de europæiske forbrugercentre. Derudover har 290 000 
forbrugere modtaget oplysninger om deres rettigheder. 
Dette EU-finansierede netværk giver dig tiltro til at 
handle over grænserne.

Det EU-støttede netværk af europæiske forbrugercentre giver 
borgere tillid til at handle på tvært af landegrænser.

NEVEN MIMICA
Kommissær for forbrugerpolitik
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EU’s borgere lægger stor vægt på dyrevelfærd. Takket 
være den europæiske lovgivning er der nu et fuldstæn-
digt forbud i EU mod at teste kosmetik på dyr. Det bety-
der, at 27 000 dyr hvert år slipper for at lide, og at 
kosmetikprodukter, der er testet på dyr, ikke længere må 
sælges på EU’s marked.

Gennem EU-Kommissionens fælleseuropæiske varslings-
system (RAPEX) har EU arbejdet på at garantere en høj 
grad af beskyttelse af alle europæiske forbrugeres sund-
hed og sikkerhed – fra det øjeblik et produkt fremstilles, til 
det tages i brug. EU’s regler om produktsikkerhed betyder, 
at det kun er sikre varer, som kan markedsføres på det 
europæiske marked. Det sikrer, at du kan købe ind og vide, 
at din familie er beskyttet.

SIKRE PRODUKTER
Hvert år stopper vi over 2 000 farlige produkter –  
fra legetøj over biler og tøj til elektronik –  
før de når frem til de europæiske forbrugere.

BESKYTTELSE AF DYR MOD SKADELIGE FORSØG
Vi har forbudt dyreforsøg i kosmetikbranchen.

EU’s regler om produktsikkerhed betyder, at det kun er sikre 
varer, som kan markedsføres på det europæiske marked.

Der må ikke længere sælges kosmetik, som er 
testet på dyr, på det europæiske marked.
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Sådan kontakter du EU

PÅ INTERNET

Der findes oplysninger på alle officielle EU-sprog på Europawebstedet

www.europa.eu

PERSONLIGT

Der er mange hundrede lokale EU-informationscentre over hele Europa. 

Adressen på nærmeste center kan ses på: www.europedirect.europa.eu

PR. TELEFON ELLER E-POST

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 (Visse mobiloperatører giver ikke adgang til 00800-numre, eller sådanne 
opkald kan blive faktureret) (uden for EU ringes der til almindelig takst til +32 22999696). Vi kan 
også kontaktes pr. e-post via europedirect.europa.eu

LÆS MERE OM EU

Publikationer om EU fås med nogle få klik på websiden EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Oplysninger og publikationer om EU på 
dansk fås også hos:

EUROPA-KOMMISSIONEN
Repræsentation i Danmark
Europa-Huset
Gothersgade 115
1123 København K
DANMARK
Tlf. +45 33144140
Internet: www.europa-kommissionen.dk
E-post: eu@europa-kommissionen.dk

EUROPA-PARLAMENTET
INFORMATIONSKONTORET I DANMARK
Informationskontoret i Danmark
Europa-Huset
Gothersgade 115
1123 København K
DANMARK
Tlf. +45 33143377
Internet: www.europarl.dk
E-post: epkobenhavn@europarl.dk 

FOLKETINGETS EU-OPLYSNING
Information om EU og Folketingets 
behandling af EU-sager
Folketingets EU-Oplysning
Christiansborg
1240 København K
DANMARK
Tlf. +45 33373337
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. 

Euro-Info-Centre er for erhvervslivet
ec.europa.eu/danmark/netvaerk/
entreprise_network/index_da.htm

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

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