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JOSÉ MANUEL BARROSO
Ordförande för Europeiska kommissionen

Ett enat, öppet och starkare EU

Under de fem år som har gått sedan den här kom-
missionen tillträdde har EU upplevt stora förändringar. 
Finanskrisen utvecklades till en statsskuldkris, en ekono-
misk kris och en social kris, och gränserna mellan EU-po-
litik och nationell politik suddades ut.

Det gick inte att fortsätta som vanligt. Om den förra 
mandatperioden präglades av konstitutionella frågor, 
som löstes genom Lissabonfördraget, så har de här fem 
åren präglats av hotet från finans- och statsskuldkrisen. 
Med tanke på dessa utmaningar kan vi alla vara oerhört 
stolta över att EU har förblivit enat och öppet och nu står 
starkare inför framtiden. 

”Enat” eftersom vi har lyckats hålla samman unionen 
och till och med utvidga den, trots att många länder 
varit under hård press. ”Öppet” eftersom vi har samar-
betat med våra internationella partner i G20-gruppen 
för att hitta globala lösningar. Vi har fortsatt att stimu-

”När det stormar måste man bara fortsätta framåt och inte ändra 
riktning – det är enda sättet att klara sig helskinnad.” 

(Jean Monnet)

lera handeln inom EU och med omvärlden för att främja 
tillväxten och vi har uppfyllt våra åtaganden gentemot 
utvecklingsländerna. ”Starkare” eftersom EU-länderna 
nu genomför nödvändiga ekonomiska reformer. Den 
ekonomiska styrningen har också stärkts, särskilt i euro-
området, så att våra ekonomier står bättre rustade för 
globaliseringen.

Hela tiden har vi utgått från det som är unikt med 
EU – våra värden och värderingar. Värden som fred, 
vår grundläggande princip som gav oss Nobels freds-
pris 2012. Värden som enhet och mångfald – en vär-
defull tillgång att värna. Värden som solidaritet, där vi 
har en social marknadsekonomi och skyddar dem som 
har sämre förutsättningar. Dessa värden har varit vår 
ledstjärna. EU är mer än ett ekonomiskt projekt. Det är 
ett politiskt projekt. Det är en gemenskap av kultur och 
gemensamma värderingar och intressen som behövs för 
att forma en gemensam framtid.
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G8-gruppens ledare diskuterar lösningar på finanskrisen i Camp David. Runt bordet (sett medsols med början från vänster):  
Angela Merkel ,Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande,  

Barack Obama, David Cameron (bakifrån) och Dmitrij Medvedev (bakifrån), (2012).

EU-kommissionen har arbetat outtröttligt för att förhin-
dra att EU-ländernas ekonomier kollapsar. Bristen på 
lagstiftning och tillsyn av finansmarknaderna lämnade 
utrymme för spekulation och kreditbubblor. Det blev 
uppenbart att många länder levde över sina tillgångar 
och saknade konkurrenskraft. Samtidigt som våra eko-
nomier var tätt sammankopplade saknade vi tydliga 
ramar för att kunna förebygga en osund politik och  
hantera krisen. De senaste fem åren har kommissionen 
drivit många initiativ för att komma till rätta med 
problemen. 

Dagens skärpta EU-lagstiftning skyddar bankspararna, 
ökar bankernas ansvar och begränsar deras riskta-
gande, så att också skattebetalarnas pengar skyddas. 
Vi har arbetat för att göra systemet rättvist igen. Och vi 
har tagit avgörande steg för att skapa en bankunion, 
vilket var otänkbart före krisen. Finanssektorn är nu 
bättre reglerad och myndigheterna har bättre verktyg 
för att övervaka bankerna så att de klarar ekonomiska 
kristider och dina besparingar skyddas. 

Vi har infört ett system med gemensam ekonomisk och 
finanspolitisk styrning på EU-nivå som ser till att alla 
länder håller ordning på sina offentliga finanser och 
genomför nödvändiga reformer för att behålla och 
stärka sin konkurrenskraft. Vi har skapat en mekanism 
som ger lån till de länder som är hårdast pressade av 
marknaderna. Euron har stärkts, trots krisen. Fler länder 
har infört euron och inget land har lämnat euroområ-
det. Vi har använt alla medel som står till buds för att 

rädda jobben och hjälpa arbetslösa att komma tillbaka 
till arbetsmarknaden och vi har särskilt försökt få ner 
den höga ungdomsarbetslösheten. Vi har enats om en 
ny EU-budget som är inriktad på investeringar som kan 
hjälpa EU:s länder, regioner, företag och människor. För 
att stimulera tillväxten och skapa fler jobb har vi öpp-
nat nya marknader i EU genom att ytterligare utveckla 
den inre marknaden och försvara dess fyra friheter, och 
i hela världen genom att förhandla fram omfattande 
globala handelsavtal. 

Förutom den omedelbara krishanteringen har vi tagit 
fram en långsiktig plan för att modernisera Europas 
ekonomier. Vår Europa 2020-strategi innehåller realis-
tiska men långtgående mål för att skapa en smart och 
hållbar tillväxt för alla. Den nya EU-budgeten ska stärka 
konkurrenskraften genom ökade satsningar på forsk-
ning, innovation och infrastruktur. Vi vill framför allt 
länka samman EU:s transport-, energi- och it-nät. Vi har 
byggt vidare på de klimat- och energimål för 2020 som 
den förra kommissionen satte upp och föreslagit en ram 
för 2030. Konkurrenskraft, försörjningstrygghet och 
hållbarhet är kärnan i vår klimat- och energipolitik. 
Dessutom har vi lagt fram en klar vision om hur vi kan 
fullborda den ekonomiska och monetära unionen. 

Jean Monnet ansåg att ”Europa skapas genom kriser”. 
Vi har visat att han hade rätt och tvivlarna fel. Vi har 
visat vad vi kan åstadkomma om EU-institutionerna och 
medlemsländerna samarbetar. 

DEN EKONOMISKA KRISEN, HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB
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José Manuel Barroso med studenter i Polen (2011).

Krisen har varit vårt största problem, men vi har inte 
glömt andra frågor som är viktiga för dig och andra i EU.

Kommissionen har genom flera initiativ bidragit till fri 
rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital, större 
utbud för konsumenterna, rättvis konkurrens för företa-
gen och fler investeringar i infrastruktur. Tack vare den 
inre marknaden har roamingavgifterna sänkts ytterli-
gare. Resenärer och konsumenter har fått rättigheter 
och rättvisare priser. Efter över trettio års förhandlingar 
har vi fått ett EU-patent som gör att forskare och före-
tag kan spara tid och pengar. Vi har också försökt göra 
det lättare för dig att hitta jobb i andra EU-länder.

Det är nu viktigare än någonsin att EU:s grundläggande 
värderingar respekteras. Kommissionen har de senaste 
åren ingripit i ett antal EU-länder för att se till att EU:s 
grundläggande principer och människors fri- och rättig-
heter respekteras. Och vi kommer att fortsätta att göra 
det på ett mer systematiskt och kraftfullt sätt genom 
vårt initiativ för rättsstatsprincipen. 

VI ARBETAR FÖR ALLA I EU

EU måste inrikta sig på hur vi bäst kan ta itu med de 
frågor som invånarna tycker är viktiga. EU-samarbete 
behövs på många områden, men inte alla. Vi har de här 
fem åren föreslagit lagstiftning där det har varit nöd-
vändigt, men vi har också minskat byråkratin rejält och 
besparat företagen mer än 32 miljarder euro per år. 
Sedan 2005 har vi upphävt 6 000 EU-lagar. EU bör vara 
starkt i stora frågor och mindre i mindre frågor.

De olika EU-institutionerna måste också samarbeta. 
Kommissionen är den enda institution som deltar i alla 
steg i beslutsprocessen. Men vi når inga resultat utan 
de båda lagstiftarna – för i slutändan är det EU-ländernas 
ministrar och det folkvalda Europaparlamentet som till-
sammans beslutar om lagstiftningen. Vi har drivit på för 
att samarbetet ska fungera. Den demokratiska proces-
sen har stärkts. Alla institutioner har spelat en viktig roll 
för att hjälpa EU att gå stärkt ur krisen. 
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José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och 
Europaparlamentets talman Martin Schulz tar emot Nobels fredspris till EU 2012.

I en alltmer sammankopplad värld har storleken bety-
delse. Den ekonomiska krisen, klimatförhandlingarna, 
energiförsörjningen, migrationen, den arabiska våren och 
nu nyligen händelserna i Ukraina har visat att EU:s insat-
ser blir effektiva bara om vi agerar tillsammans. 

Den ekonomiska krisen har satt fokus på EU, men har 
också visat att vi har ett internationellt inflytande. EU har 
satt standarder på många områden och vi har spelat en 
ledande roll i globala forum som G8/G7, G20, WTO och 
FN. Vi har också bidragit till en starkare europeisk närvaro 
i hela världen, och i våra grannländer. Och trots krisen är 
vi fortfarande världens största biståndsgivare – i Afrika, 
Asien, Latinamerika, Stilla havet och Västindien. Vi har 
också stärkt våra politiska partnerskap.

EU:S RÖST I VÄRLDEN

År 2012 fick EU Nobels fredspris, vilket påminner oss om 
att EU står för fred, hopp och stabilitet. Inget av detta bör 
tas för givet. Utvecklingen i Ukraina visar hur makthung-
erns demoner plötsligt kan ta över. Bilder av unga ukrai-
nare med EU-flaggor som symboler för en ljusare och 
friare framtid är bevis på vad vi har åstadkommit. EU 
kommer alltid att stödja frihet och demokrati i våra 
grannländer och andra länder. 
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Vårt bästa resultat är kanske hur vi har agerat. Låt oss 
inte glömma att en del förutspådde att vi inte skulle 
kunna fungera och fatta beslut med en utvidgad union 
och en kommission med 27 eller 28 ledamöter. Vi har 
bevisat de hade fel. Vi har fattat modiga beslut tillsam-
mans – förenade – vilket visar att vi ser en gemensam 
framtid i Europa. I takt med att globaliseringen och 
gemensamma värderingar har fört oss närmare varan-
dra ökar insikten om att vi måste hitta bättre lösningar 
som alla är med på. De senaste fem åren har visat att vi 
klarar utmaningen: EU kan fungera väl med 28 länder, 
och våra institutioner har den kapacitet och erfarenhet 
som krävs för att anpassa, reformera och förändra verk-
samheten till det bättre. 

FEM ÅRS RESULTAT

José Manuel Barroso besöker ett syriskt flyktingläger i Jordanien (2012).

De resultat vi beskriver här är bara några exempel på  
vad kommissionen har uträttat den senaste mandatpe-
rioden. Vi har välkomnat Kroatien som ny EU-medlem, 
och Estland och Lettland har infört euron och ingår nu  
i euroområdet. Vi bekämpar ungdomsarbetslöshet och 
människohandel, hjälper 120 miljoner katastrofdrabbade 
människor varje år och hjälper dig att skydda dina upp-
gifter på nätet – allt detta bidrar till ett enat, öppet och 
starkare EU. 
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EN DIPLOMATKÅR I EU 
Vi har skapat en ny europeisk utrikestjänst som ett led  
i en övergripande strategi för internationella frågor.

Främja fred,  
skydda utsatta 
personer och 

bekämpa fattigdom

I en globaliserad och sammankopplad värld blir EU 
starkare när vi arbetar tillsammans. Internationella 
frågor är inte bara utrikespolitik, militära insatser och 
sanktioner utan handlar lika mycket om bistånd, han-
del och den globala ekonomin. Utrikestjänsten samlar 

EU:s utrikestjänst inrättades för att utforma EU:s politik och värderingar och för att ge EU en starkare röst i världen.

CATHERINE ASHTON
Vice ordförande och EU:s höga representant  
för utrikes frågor och säkerhetspolitik

kommissionsavdelningar och 140 EU-delegationer 
i hela världen för att utforma EU:s politik och värde-
ringar och ge EU en starkare röst i världen. Huvudkon-
toret ligger i Bryssel.
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För att vårt politiska, ekonomiska och tekniska stöd ska 
få maximal effekt måste våra insatser stämma över-
ens med partnerländernas reformer och ambitioner. 
Det är just det arbetsgruppen är till för. Det har lett till 
fördelar för bägge parter, där EU kan driva på reformar-
betet för att bidra till större stabilitet och ökat 
välstånd.

Tunisien fick upp till fyra miljarder euro i ekonomiskt 
stöd från EU mellan 2011 och 2013. Formella samtal 
har inletts för att skapa ett nytt s.k. privilegierat part-
nerskap som omfattar alla områden av gemensamt 
intresse. Man har också enats om att återuppta för-
handlingarna inför ett djupgående och omfattande  
frihandelsavtal och partnerskap för rörlighet.

Det räcker inte att bara behandla symtomen när en kris 
bryter ut. EU har en övergripande strategi för att 
komma till rätta med grundorsakerna och kopplar sam-
man diplomati, säkerhet, utveckling och humanitära 
insatser. I Somalia verkar EU både på land och till havs. 
Sedan piratdåden utanför Somalias kust nådde sin kul-
men mellan 2008 och 2009 har antalet piratangrepp 
minskat till nästan noll med hjälp av operation Atalanta. 
EU ger ett starkt stöd till afrikanska fredsbevarande 
styrkor i Somalia. Genom EUTM- och Nestoruppdragen 
har tusentals somaliska soldater och kustbevakare fått 
utbildning. Vi hjälper också Somalia att bygga upp 
demokratiska strukturer och stöder landets ekono-
miska utveckling. EU är den största biståndsgivaren  
i Somalia och stöder framför allt förvaltning, utbildning 
och ekonomi.

SAMLADE RESURSER GER STÖRRE GLOBALT GENOMSLAG
Vi hanterar komplexa kriser i länder som Somalia genom  
att samla alla våra redskap, delegationer och partner.

STÖD TILL PARTNERLÄNDER I OMVANDLING
Vi har en ny EU-arbetsgrupp som arbetar på ett nytt sätt i länderna i södra 
Medelhavsområdet efter den arabiska våren, och i Myanmar/Burma.

EU har en övergripande strategi för att komma till rätta med 
grundorsakerna och kopplar samman diplomati, säkerhet, 

utveckling och humanitära insatser.  

Myanmar/Burma är ett exempel på hur EU anpassar sitt 
politiska, ekonomiska och tekniska stöd till partnerländernas 

reformer och ambitioner.

I Myanmar/Burma har flera kommissionärer och över 
100 företagsledare utvärderat stödet och de nya  
handelsmöjligheterna nu när sanktionerna hävts. 
Arbetsgruppen har inlett en process för att följa landet 
genom dess ekonomiska och politiska omvandling. 
Processen baseras på de tre nyckelområdena närings-
liv, utveckling och demokrati samt civilsamhället.
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STRÄNGARE EU-REGLER FÖR DATASKYDD
Vi har arbetat hårt för att stärka dataskyddsreglerna.

En ny tid för 
grundläggande 
rättigheter och 

rättvisa i EU

EU-kommissionen har föreslagit att en enda lag ska 
gälla i hela EU och att företagen bara ska behöva vända 
sig till en enda tillsynsmyndighet. EU-ländernas stats- 
och regeringschefer har åtagit sig att enas om förslaget 
före utgången av 2014.

Om vi kan ersätta 28 nationella regelverk med ett enda 
system blir det enklare och billigare att göra affärer  
i EU, särskilt för småföretagen. Det stärker framför allt 
skyddet för person- och företagsuppgifter. Om företagen 
inte följer reglerna kan de få böter som motsvarar en 
viss procentandel av deras årsomsättning.

Efter den amerikanska avlyssningsskandalen hade 
människor mycket litet förtroende för hur storföretagen 
och regeringarna hanterar deras personuppgifter. Vi för-
söker bygga upp förtroendet igen och bevisa för allmän-
heten att dataskydd är en hjärtefråga för EU.

Kommissionen vill stärka dataskyddsreglerna  
och återskapa förtroendet för nätet.

VIVIANE REDING
Vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor, 
grundläggande rättigheter och medborgarskap

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Mindre än hälften av alla upptäckta bedrägerier följs  
i dag upp i medlemsländerna. Eftersom vi har ansvaret 
för att skydda EU:s pengar både på EU-nivå och i län-
derna, har kommissionen tagit initiativ till en åklagar-
myndighet för EU. Den ska underlätta samarbetet mellan 
domstolarna i EU-länderna och EU så information går ut 
till alla och samtliga misstänkta fall av bedrägerier med 
EU-pengar kan följas upp.

Brottslingar som stjäl skattebetalarnas pengar ur 
EU-budgeten ska inte få komma undan och EU har tagit 
ett stort steg på vägen mot att se till att våra pengar är 
säkra i framtiden. 

Kommissionen uppmanade 2011 företagen att genom 
självreglering se till att deras styrelser fick en jämnare 
könsfördelning. Ett år senare hade inget hänt och där-
för föreslog vi en lag om 40 procent för att se till att 
kvinnor har samma chans vid rekryteringen.

Mellan 2003 och 2010 ökade andelen kvinnor i styrel-
ser med 3,4 procent. Sedan oktober 2010 har andelen 
ökat ännu snabbare och i dag är 18 procent av styrel-
semedlemmarna kvinnor. Effekten av vårt lagförslag är 
tydlig. Kommissionen har fått fart på utvecklingen. 

Det handlar emellertid inte om att en kvinna ska få job-
bet bara för att hon är kvinna – det handlar om att kvin-
nor fortfarande inte får jobb bara för att de är just 
kvinnor. Men med EU:s hjälp kommer det att ändras.

INGET GLASTAK FÖR KVINNOR I EU 
Vi har föreslagit en kvot för kvinnor i bolagsstyrelser.

EN EUROPEISK ÅKLAGARMYNDIGHET  
Vi vill inrätta en europeisk åklagarmyndighet för att varje  
misstänkt fall av bedrägeri med EU-pengar ska utredas ordentligt.

Den europeiska åklagarmyndigheten ska underlätta  
samarbete och informationsutbyte för att bekämpa  

bedrägerier med EU-pengar. 

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser har ökat tack  
vare nya regler och initiativ.
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INSATSER MOT KARTELLER OCH MISSBRUK
Vi har bekämpat metoder som snedvrider konkurrensen  
och sett till att privatpersoner och företag kompenseras när 
konkurrensreglerna överträds i EU.

Bättre marknader

Karteller och missbruk av dominerande ställning ska-
par merkostnader för konsumenterna och hela ekono-
min och hämmar innovation och konkurrenskraft. Kon-
kurrenslagstiftningen straffar missbruk och karteller 
inom bl.a. finans-, telekom- och energisektorn.

Genom lagstiftning som ser till att privatpersoner och 
företag får tillbaka sina pengar från brottslingarna 
bidrar vi också till en rättvisare marknad.

Här är några exempel på hur EU-kommissionen värnar 
konkurrensen:

•  Vi förhindrar onödiga företagssammanslagningar 
som kan skada konsumenterna, t.ex. Ryanairs köp av 
Aer Lingus.

•  Vi bestraffar karteller inom bildelstillverkningen och 
olagliga avtal mellan läkemedelsföretag.

•  Vi undersöker om Google och Gazprom missbrukar 
sin ställning.

År Bötesbelopp  
i euro

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

Totalt 8 416 555 579

Konkurrensreglerna straffar missbruk och karteller  
i bl.a. finans-, telekom- och energisektorn.

JOAQUÍN ALMUNIA
Vice ordförande och kommissionär för konkurrenspolitik
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Finanskrisen gjorde hela den europeiska ekonomin osä-
ker. Vi har försökt se till att allt offentligt stöd som går 
till bankerna används för att omstrukturera dem och 
göra dem livskraftiga igen. Vi har också sett till att bör-
dan för skattebetalarna begränsas i möjligaste mån och 
att olönsamma banker avvecklas i ordnade former.

Vårt arbete har bidragit till att finanssektorn kan arbeta 
för realekonomin igen. EU-kommissionen har också gett 
rekordhöga böter på sammanlagt 1,7 miljarder euro till 
banker som var med och manipulerade räntor i Libor- 
och Euriborskandalen.

I tider av åtstramningar och ekonomiska svårigheter 
måste kommissionen se till att stödet till företagen är 
positivt för ekonomin.

Genom att modernisera reglerna för statligt stöd ger vi 
ytterligare skjuts åt den ekonomiska tillväxten, bidrar 
till effektivare offentliga utgifter och värnar konkurren-
sen på den inre marknaden. Vi ser till att skattebetalar-
nas pengar stöder tillväxt och nya jobb i företagen och 
att de finansierar offentliga tjänster, forskning och inn-
ovation. Vårt arbete bidrar också till regional utveckling, 
utbyggda energinät och klimatinsatser. Slutligen ska 
det bli lättare att få finansiering.

STATLIGT STÖD SOM FRÄMJAR TILLVÄXT
Vi har moderniserat reglerna för statligt stöd för att främja tillväxten.

EN SUNDARE FINANSSEKTOR 
Genom att kontrollera det statliga stödet till bankerna bidrar  
vi till en sundare och livskraftigare finanssektor i EU.

År Ärende Belopp i euro
2013 Finansiella derivat (Libor/Euribor) 1 712 468 000

2012 Tv- och datorskärmar 1 470 515 000

2014 Lager till bilar och lastbilar 953 306 000

2010 Flygfrakt 799 445 000

2010 LCD-skärmar 631 925 000

Kontrollen av statligt stöd ser till att stödet inte  
snedvrider konkurrensen och handeln i EU.

EU-kommissionen utdömde rekordhöga böter på sammanlagt 1,7 miljarder euro  
till banker som var inblandade i Libor- och Euriborskandalen.
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Slutligen har vi ingripit mot bankernas höga kortavgif-
ter. Mastercard och Visa har nu enats om att begränsa 
avgifterna för transaktioner inom EU. Det är bra för 
konsumenterna.
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NYA FÖRBINDELSER FÖR ENKLARE TRANSPORTER I EU 
Vi har inlett den mest revolutionerande och långtgående  
omdaningen av transportnätet i EU sedan 1980-talet.

Snabbare, säkrare  
och renare 

transporter för alla

På förslag från EU-kommissionen ska nio stora trans-
portkorridorer byggas eller moderniseras. Därför har 
kommissionen tredubblat EU-anslagen till infrastruk-
turinvesteringar. Pengarna ska gå till att binda sam-
man 94 viktiga hamnar och 38 flygplatser med vägar 
och järnvägar, bygga ut 1 500 mil järnväg för höghas-
tighetståg och få bort flaskhalsar vid gränserna. 

Våra tågresor kommer att gå snabbare och vi kan ta 
oss snabbare till flygplatsen. Godstransporter från 
hamnar ska bli enklare och det ska gå smidigare att 
passera gränser. 

Transportsektorn är mycket viktig för EU och därför har 
kommissionen satsat på bättre flygledning och järn-
vägstrafik. Vi vill också skapa ett gemensamt trans-
portområde i EU som fungerar smidigt för invånarna 
och företagen oavsett var de befinner sig.

Det transeuropeiska transportnätet omdanar  
våra förbindelser, moderniserar infrastrukturen och 

effektiviserar transporterna över gränserna.

SIIM KALLAS
Vice ordförande och kommissionär för transport
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Kommissionen har infört åtgärder för att få EU-länderna 
att bygga fler tank- och laddstationer. Vi har samtidigt 
manat till gemensamma standarder, så att det går att 
köra sin elbil över gränserna utan att behöva oroa sig 
över om det går att ladda bilen när man kommer fram. 

Projekt för att minska utsläpp i städerna och hitta nya 
sätt att förflytta sig i städerna kan få finansiering. EU 
har till exempel samfinansierat projekt som har för-
dubblat antalet elbilar Brighton (Storbritannien) och 
moderniserat det elektriska spårvagnsnätet i Zagreb 
(Kroatien). 

Myndigheterna måste nu redovisa hur bränsleeffektiva 
deras fordon är och hur mycket koldioxid de släpper ut. 
Vi arbetar för att luften vi andas ska vara så ren som 
möjligt och att det bränsle som säljs i EU ska uppfylla 
samma säkerhetsstandard.

FLEST PASSAGERARRÄTTIGHETER I VÄRLDEN
EU är det första området i världen som  
har passagerarrättigheter för alla transportsätt.

MER STÖD TILL RENARE BRÄNSLEN  
Vi har främjat användningen av renare bränsle som el,  
vätgas och flytande naturgas.

Siim Kallas drar i gång en strategi för rena drivmedel  
för att få EU-länderna att bygga fler tank- och laddstationer 

som följer gemensamma standarder.

Du kan ladda ner en app om dina rättigheter  
som passagerare i EU.

De första passagerarrättigheterna gällde flyget. Under 
de senaste fem åren har kommissionen sett till  
att passagerarna också fått rättigheter på tåg-, båt- och 
bussresor. EU är nu den första regionen i världen  
där passagerarna har rättigheter som gäller alla 
transportsätt. 

Om du inte känner till dina rättigheter kan du ladda ner 
EU:s app och ta reda på vad som gäller under dina resor. 

Det är nu mindre stressigt att planera inför resan eller 
ändra en resa om det uppstår problem. Du ska få hjälp 
vid långa förseningar och assistans om du har någon 
funktionsnedsättning eller svårt att röra dig.
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BÄTTRE, SNABBARE OCH BILLIGARE KOMMUNIKATION
I dag är EU den enda kontinent där alla har tillgång  
till internet, oavsett var de bor eller befinner sig.

En gemensam  
digital marknad

Viktiga prioriteringar för kommissionen är att se till att 
kostnaderna för internetanslutningar sjunker, göra det 
möjligt och prisvärt för människor att ringa när de är på 
resa i EU och stärka konkurrensen. Ändå säger 94 pro-
cent av alla resenärer att de begränsar sina besök  
på Facebook och andra internetsajter på grund av de 
höga roamingkostnaderna. Så ska det inte vara på en 
inre marknad. EU-kommissionen håller på att vända 
den trenden genom att garantera billigare kommuni-
kationer för privatpersoner och företag.

Kommissionens initiativ har sänkt roamingpriserna 
med 50 procent för samtal och med 93 procent för 
mobildata. Det har lett till besparingar på 2,4 miljarder 
per år – vilket har undanröjt hinder och satt stopp för 
överpriser på roaming.

Alla bostäder i EU kan nu få internet med alla dess 
möjligheter. Priserna fortsätter dessutom att sjunka på 
EU:s konkurrensutsatta marknad.

Alla i EU har tillgång till internet, oavsett var de befinner sig.

NEELIE KROES
Vice ordförande och kommissionär för den digitala agendan
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Det har startats forskningspartnerskap med mångmil-
jardbudgetar för att industrin i EU ska bli världsledande 
inom

•   5G – nästa generation av mobiler, som har tusen 
gånger större kapacitet och använder 90 procent 
mindre energi.

•  Robotar som bland annat kan jobba med äldreom-
sorg, hälsa och vård, livsmedelstillverkning, trans-
port, miljö och säkerhet.

•  Fotonik för smartare och miljövänligare hjälpmedel 
inom alla områden från vård till hembelysning.

•  Superdatorer för simulering och problemlösning i in-
dustrin, vården och miljöarbetet och mycket mer.

•  Elektronik som kan fördubbla värdet på EU:s mikro-
chiptillverkning och ge 250 000 nya jobb i EU.

Nya sektorer skapar nya jobb. EU-kommissionen hjälper 
EU att ligga i täten i det globala digitala kapplöpningen. 
En stor fråga i dag är hur det ska gå att hitta folk till 
alla lediga jobb i den digitala sektorn. Vid 2020 kommer 
det att finnas en miljon lediga platser, eftersom de 
sökande inte har rätt kompetens för den digitala eko-
nomin. Därför har kommissionen startat den breda koa-
litionen för digitala arbetstillfällen, som ska resultera  
i 250 000 kurser, 100 000 praktikplatser och tusentals 
nya jobb. 

Vi undanröjer dessutom hinder för molntjänster, ett nytt 
flexibelt hjälpmedel för företagen som ska ge 2,5 mil-
joner nya jobb och bidra till EU:s BNP med 160 miljar-
der euro. Programmet ”Start-up Europe” hjälper it- och 
webbentreprenörer att starta och utveckla egna företag 

DIGITAL KOMPETENS, JOBB OCH ENTREPRENÖRSKAP  
FÖR KOMMANDE GENERATIONER
EU:s stöd till den digitala sektorn omdanar  
ekonomin och samhället i EU.

INVESTERINGAR I DIGITAL FORSKNING
Kommissionen ger EU en konkurrensfördel genom  
att investera i morgondagens teknik.

EU-industrin får del av EU:s satsningar på it-forskning.

EU hjälper framtidens it-entreprenörer  
att skaffa sig rätt kompetens.

i EU genom att erbjuda finansieringshjälp. Det råder en 
boom bland nystartade teknikföretag – branschen för 
appar i EU är värderad till 17,5 miljarder euro och sys-
selsätter redan 1,8 miljoner människor.

•  EU stöder också några spännande och banbrytande 
forskningsprojekt om morgondagens teknik, till exem-
pel om nya datorer som bygger på den mänskliga 
hjärnan och om nya ”mirakelmaterial” som grafen.
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EN NYSTART FÖR INDUSTRIN
Tillverkningsindustrin i EU har fört en något tynande tillvaro  
på senare år och därför har vi tagit initiativ till en ny industripolitik.

En nystart för 
industrin

Industrin är viktig för tillväxt och sysselsättning. Den 
står för 80 procent av exporten från EU och 80 procent 
av de privata investeringarna. För varje nytt jobb i till-
verkningsindustrin skapas i genomsnitt ett till två nya 
jobb i tjänstesektorn. EU-kommissionen har fört upp 
realekonomin på dagordningen igen och målet är att 
industrin åter ska stå för 20 procent av EU:s BNP senast 
2020. I dag är andelen 15,1 procent. Alla medlems-
länder stöder vår nya strategi för en industriell renäs-
sans i Europa. Industrins konkurrenskraft ska ingå i all 
politik. Företagen kan använda sig av särskilda fonder 
för att stärka sin konkurrenskraft. Cosme-programmet 
och Europeiska investeringsbanken (EIB) bidrar till att 
bredda småföretagens lånemöjligheter. Vi har förenk-
lat EU-lagstiftningen för att främja säkra industrivaror 
av hög kvalitet och minska pappersarbetet, särskilt för 
småföretagen. Förfarandena håller på att förenklas  
så att det ska gå att starta företag på tre dagar till  
en kostnad av högst 100 euro. Därmed närmar vi oss 
våra mål.

Vår nya industripolitik har hjälpt till att vända 
tillverkningsindustrins nedgång.

ANTONIO TAJANI
Vice ordförande och kommissionär för näringsliv och företagande

Tillverkningsindustrins andel av BNP i EU
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Inom rymdindustrin finns stor potential att skapa nya 
jobb, utveckla ny teknik och öka våra kunskaper. Galileo-
projektet – EU:s GPS-system – såg dagens ljus 2010. Nu 
finns det fyra satelliter i omlopp och systemet kan börja 
testas. Fler uppskjutningar är planerade under 2014 och 
antalet satelliter ska öka till tio. Då kommer Galileo att 
kunna tillhandahålla tjänster, till exempel viktiga trans-
port- och akuttjänster, bättre brottsbekämpning och 
gränsbevakning och säkrare fredsuppdrag.

Vårt nya system för jordobservation, Copernicus, ska 
hjälpa oss med klimatarbetet, övervaka den biologiska 
mångfalden i våra hav och ge viktig information vid 
katastrofer, som till exempel vid den kraftiga tyfonen på 
Filippinerna. Den första Copernicus-satelliten, som heter 
Sentinel IA, har skjutits upp och kretsar nu kring jorden.

Vid 2030 tror man tillväxtekonomierna (Brasilien, Kina, 
Indien, Mexiko m.fl.) kommer att stå för 60 procent av 
världens BNP. Bara 13 procent av våra små och medel-
stora företag exporterar i dagsläget till länder utanför 
EU. Det finns alltså mycket att göra. I så kallade till-
växtuppdrag har vi rest till 17 länder över hela världen 
i sällskap med företrädare för 570 företag från 26 med-
lemsländer. Målet är att öppna dörrar och möjligheter 
i alla branscher. Tillväxtuppdragen har redan lett till 
flera affärsöverenskommelser och många avsiktsför-
klaringar om internationella standarder, turism, småfö-
retagande, rymdsatsningar och industrisamarbeten.

TILLVÄXTINITIATIV OCH NÄRINGSLIVSDIPLOMATI  
GER MÖJLIGHETER UTANFÖR EU
Vi har hjälpt företagen att sälja sina  
varor och tjänster utanför EU.

GALILEO OCH COPERNICUS: NYA KONKURRENSKRAFTIGA  
STJÄRNOR PÅ EU-HIMLEN
Fyra satelliter i omlopp för Galileo och en för Copernicus.

Europeiska och israeliska företagare träffas och diskuterar 
affärsmöjligheter under ett s.k. tillväxtuppdrag i Israel.

EU:s satellitnavigeringssystem Galileo kommer  
att bidra till flera värdefulla tjänster.

Oberoende studier visar att Galileo kan bidra med upp 
till 90 miljarder euro och Copernicus med upp till 30 mil-
jarder euro till EU:s BNP de första 20 åren. 
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EN DEMOKRATISK UNION
Vi har gett våra medborgare en starkare  
röst och parlamenten har fått en större roll.

Ett smidigare EU

Tack vare EU:s medborgarinitiativ kan invånarna föra 
upp frågor som de anser är viktiga på EU:s dagordning. 
Om en miljon personer från minst sju EU-länder skri-
ver under ett initiativ måste EU-kommissionen utreda 
om förslaget kan bli EU-lagstiftning. I mars 2014 antog 
kommissionen ett meddelande som svar på det för-
sta initiativ som fått tillräckligt många underskrifter, 
Right2Water.

De som väljs till politiska ämbeten företräder alla med-
borgare i de beslut som EU fattar. Ny EU-lagstiftning 
antas först efter det att de nationella regeringarna 
i ministerrådet och det folkvalda Europaparlamentet 
är ense. De nationella parlamenten granskar dessutom 
lagförslagen och kan ge kommissionen ”gult kort” om 
de anser att kommissionen överskridit sina befogenhe-
ter. Då måste kommissionen omarbeta förslaget.

Maroš Šefčovič får bekräftat att medborgarinitiativet 
Right2Water har fått över 1 miljon underskrifter.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vice ordförande och kommissionär för kontakter mellan 
institutionerna och administration
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En effektiv EU-förvaltning är nödvändig för våra gemen-
samma intressen både hemma och utomlands. Men 
precis som nationella förvaltningar måste EU:s förvalt-
ning reformeras mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen.

Våra reformer har sänkt kostnaderna för att driva  
EU, vilket ger EU-invånarna mer för skattepengarna. 
EU-förvaltningen har alltid varit mycket mindre än de 
flesta förvaltningar i medlemsländerna. Kommissionen 
har till exempel 40 procent färre anställda än staden 
Paris. 

De EU-anställda har i praktiken inte fått några lönehöj-
ningar sedan 2010 och personalstyrkan ska skäras  
ner med 5 procent fram till 2017. Bara 6 procent av 
EU-budgeten går till den dagliga administrationen. De 
återstående 94 procenten används till EU:s olika poli-
tiska insatser.

Hur stort förtroende folket har för kommissionen beror 
på hur öppna vi är. Vi håller samråd med intressegrup-
per som vill påverka politiken och vi lyssnar på alla 
parter. 

Därför har vi tagit två initiativ:

•  Europaparlamentets och kommissionens gemen-
samma öppenhetsregister: registret innehåller upp-
gifter om de som bedriver lobbying i Bryssel och är 
världens största lobbyistregister.

•  Den nya öppenhetsportalen: på portalen har vi sam-
lat all EU-information på ett enda ställe. 

 De båda initiativen växer hela tiden: cirka 75 procent av 
konsulter, advokatbyråer och branschorganisationer och 
runt 60 procent av alla icke-statliga organisationer har 
registrerat sig. Alla har rätt att veta vem EU-institutionerna 
arbetar med och vi vill göra detta möjligt.

EN ÖPPEN UNION
Vi har skapat en rättvis och öppen  
process för att informera allmänheten.

EN KOSTNADSEFFEKTIV UNION
EU-kommissionens interna reformer  
ger EU:s skattebetalare mer valuta för pengarna.

Cirka 94 procent av EU:s budget går till projekt  
i EU-länderna och övriga världen.

”Ett demokratiskt samhälle är 
ett samhälle med öppna 

institutioner som tar sitt ansvar. 
Öppenhet underlättar kontroll 

och bidrar därför till ökat 
ansvarstagande.”

94 %
EU:s företag,  
studerande,  
forskare, regioner,  
städer,  
bönder,  
icke-statliga 
organisationer  
m.m.

6 %
EU-förvaltningen
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EKONOMISK OCH FINANSIELL STABILITET
EU-kommissionen har arbetat för att garantera den finansiella stabiliteten och 
återställa förtroendet för ekonomi- och finanspolitiken.

Föra EU ut ur  
krisen och

lägga grunden till  
en bättre framtid

Den ekonomiska krisen har varit den tuffaste utma-
ningen för ekonomin och samhället sedan andra 
världskriget. Den har skapat stora problem och mycket 
oro i EU. Under årtionden växte allvarliga problem fram 
i många medlemsländer utan att någon ingrep. Till sist 
blev de privata och offentliga skulderna ohållbara. 
Tack vare kraftfulla insatser och stor solidaritet mellan  
länder har vissa medlemsländer lyckats undvika stats-
bankrutt, vilket skulle ha fått förödande sociala och 
ekonomiska konsekvenser.

Vi har byggt upp världens största finansiella brandvägg 
för att rädda våra medlemsländer från en katastrof. 
Stödprogrammen har gett de länder som fått hjälp 
andrum att kämpa sig tillbaka till stabilitet. De offent-
liga finanserna är nu stabilare och förutsättningarna 
för konkurrenskraft och tillväxt har stärkts långsiktigt.

EU arbetar för att reformera och stärka sin finanssektor.

©
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OLLI REHN
Vice ordförande och kommissionär för ekonomiska  
och monetära frågor samt euron

EU är på väg ut ur krisen och vi har fått ett globalt 
erkännande att medlemsländerna nu har möjlighet 
att få fart på sysselsättningen och skapa välstånd för  
sina invånare.
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Krisen i världsekonomin har krävt beslutsamma insat-
ser i både EU och omvärlden. EU-kommissionen deltar 
i alla större internationella forum – bland annat G7, G8 
och G20 – och vi har drivit på finansiella och ekono-
miska reformer, ökad öppenhet och öppnare handel. Det 
visar hur viktigt EU är för världsekonomin. Euron har 
fortsatt att fungera som den andra reservvalutan efter 
dollarn och växelkursen har varit anmärkningsvärt sta-
bil under hela krisen.

Krisen avslöjade svagheterna i våra ekonomier och sys-
tem och vi tog itu med dem. Medlemsländerna har vid-
tagit oöverträffade, men nödvändiga åtgärder för att 
sanera sina ekonomier. Vi har nu effektiva tillsynssys-
tem och säkerhetsnät som omfattar tuffare budgetreg-
ler och mer samordnade ekonomiska strategier. Det 
finns också en bankunion med en enda tillsynsmyndig-
het och en enda mekanism för att omstrukturera eller 
avveckla konkurshotade banker.

Den omformade ekonomiska och monetära unionen 
kan nu agera och reagera tidigt, korrigera obalanser och 
samordna ländernas finanspolitiska och ekonomiska 
strategier.

Euroområdet har fortsatt att växa: Estland införde 
euron 2011, Lettland 2014 och Litauen ska enligt pla-
nerna införa euron 2015. 

EN STABIL EURO FÖR ETT STARKT EU  
Vi har stärkt de ekonomiska förutsättningarna så att euroområdet med 
18 medlemmar inte bara har kunnat stå emot  
krisen utan också har blivit större och starkare inför framtiden. 

VÅRT SVAR PÅ DEN GLOBALA KRISEN
Vi har arbetat tillsammans med våra internationella partner  
för att ta itu med de världsekonomiska utmaningarna.

EU bidrar till ekonomiska reformer i världen genom 
att delta i internationella forum som G20. 

Över 333 miljoner EU-invånare använder euron i dag.

©
 Reuters/BSIP
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MER ÅTERVINNING OCH MINDRE AVFALL GER FLER  
JOBB OCH LÄGRE IMPORTBEROENDE
Mindre avfall på soptipparna varje år.

För ett grönare 
Europa

Mängden tillverknings-, förpacknings- och kommunav-
fall har minskat, tvärtemot alla prognoser. EU håller 
gradvis på att bli ett återvinningssamhälle. Både kom-
munavfall, förpackningsavfall och fordon återvinns 
alltmer tack vare lagstiftning som kommissionen tagit 
initiativ till. Insamlingsprocenten för el- och elektro-
nikavfall ökar också.

Avfallshantering och återvinning skapar jobb. Genom-
förandet av EU-reglerna kommer att ge omkring 
400 000 nya jobb i EU. Dessutom kommer den årliga 
omsättningen i avfallssektorn att öka med 42 miljarder 
euro och bara med hjälp av reglerna kommer vi att nå 
upp till 30 procent av EU:s mål för minskade växtusga-
sutsläpp till 2020.

Med mindre avfall och mer återvinning får EU ut mer 
av värdefulla material, ökar industrins resurseffekti-
vitet, minskar beroendet av råvaruimport och stärker 
konkurrenskraften.

EU håller gradvis på att bli ett återvinningssamhälle  
och avfallsberget minskar för varje år.

JANEZ POTOČNIK 
Kommissionär för miljö
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IKEU-kommissionen handlägger hundratals klagomål från 

privatpersoner och icke-statliga organisationer för att se 
till att miljölagstiftningen tillämpas korrekt. Här är några 
resultat av kommissionens arbete: 

•  Andelen områden där gränserna för hälsovådliga 
partiklar överskrids varje dag har minskat med om-
kring en fjärdedel (från 36 procent 2008 till 28 pro-
cent 2012).

•  Över 1 800 städer, från huvudstäder till småstäder, 
har nu ett vattenreningsverk i enlighet med EU:s 
regler.

•  År 2012 uppfyllde 95,3 procent av kustvattnen i EU 
grundläggande kvalitetskrav och 81,2 procent av 
badvattnen fick betyget utmärkt.

Att skydda vår natur är detsamma som att skydda vår 
livskvalitet. EU:s strategi för biologisk mångfald bidrar 
till att skydda naturen. Strategin sörjer också för att 
naturen sköts och används på ett hållbart sätt och – om 
möjligt – återställs och stärks. Genom Natura 2000-nät-
verket har vi redan klassificerat över 27 000 platser 
som rymmer Europas mest värdefulla naturskatter.

Det är inte bara för naturens skull, utan för att vi alla 
vill ha rent vatten, frisk luft, bördiga jordar, många arter 
och olika livsmiljöer. Förvaltningen av Europas natur har 
också gett 4,4 miljoner jobb och omsätter 405 miljar-
der euro per år.

SKYDDA EUROPAS NATUR
Vi har gjort mer för att skydda och 
stärka Europas unika natur.

RENARE LUFT OCH VATTEN TACK  
VARE EU:S MILJÖLAGSTIFTNING
Vi bekämpar luft- och vattenföroreningar för att skydda din hälsa.

Janez Potočnik slår ett slag för ekoturism och hållbar  
utveckling i Donaudeltat i Rumänien, tillsammans med den 

flerfaldiga OS-guldmedaljören Ivan Patzaichin.

Janez Potočnik visar upp en guldtacka gjord av återvunna 
mobiltelefondelar på en återvinningsanläggning i Belgien.
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Utvecklingsbistånd 2012, netto (miljarder euro)

EU USA Japan Kanada

I TÄTEN I KAMPEN MOT FATTIGDOM
Trots de dåliga tiderna är EU fortfarande världens största biståndsgivare och 
står för drygt hälften av allt stöd som används  
för att utrota fattigdom i världen.

Fattigdomsbe- 
kämpning

EU-kommissionen bidrar mest till arbetet med att  
nå FN:s millennieutvecklingsmål om att utrota fattig-
domen i världen och rädda miljoner liv. Under 2012 
anslog EU och medlemsländerna tillsammans 55 mil-
jarder euro till officiellt utvecklingsbistånd. De senaste 
tio åren har EU:s utvecklingsbistånd bland annat bidra-
git till det här:

•  Nästan 14 miljoner fler pojkar och flickor har fått 
gå i grundskolan.

•  Över 70 miljoner människor har fått tillgång till rent 
dricksvatten.

•  46,5 miljoner har fått pengar eller mat.
•  7,5 miljoner barn har fötts med utbildad vårdperso-

nal närvarande, vilket räddat livet på både barnen 
och deras mammor.

 
Detta är något som vi har rätt att vara stolta över. 
Drygt 80 procent av EU-invånarna anser att EU ska 
fortsätta att hjälpa utvecklingsländerna.

EU och medlemsländerna är fortfarande  
världens största biståndsgivare.

ANDRIS PIEBALGS 
Kommissionär för utvecklingsbistånd
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Bistånd är visserligen viktigt för att bekämpa fattigdo-
men, men andra politikområden måste också bidra till 
samma mål. Här är några på de resultat som kommis-
sionen har uppnått:

•  Bekämpa skattesmitning – en nydanande EU-lag om 
ansvar och öppenhet bidrar till att bekämpa skatte-
flykt och korruption, och garanterar att befolkningen 
kan dra nytta av sina egna naturtillgångar.

•  Skydda jordens skogar – enligt en ny lag är det för-
bjudet att importera olagligt avverkat timmer till EU.

•  Bevara fisket – enligt EU:s nya fiskeripolitik ska fiske-
avtal med länder utanför EU gynna lokalbefolkningen.

Det är huvudbudskapet i ”Agenda för förändring”, kom-
missionens plan för en modern biståndspolitik för en 
värld i snabb förändring och med fler tillväxtekonomier.

Nu ska 70 procent av EU:s bistånd gå till de fattigaste län-
derna, bland annat länder som drabbas av konflikter och 
naturkatastrofer, till exempel Mali, Somalia, Central-
afrikanska republiken och Haiti. Här vill EU bidra till fred 
och utveckling.

Vi inriktar vår hjälp på de områden som bidrar mest till 
utveckling och tillväxt, till exempel jordbruk, energi, hälsa, 
utbildning och demokratifrågor. De länder vi hjälper är 
fullvärdiga partner i det arbetet. Som det står på en skylt 
utanför en skola i Zimbabwe: ”Det du gör för oss utan oss 
är inget för oss.”

ETT REFORMERAT EU-BISTÅND FÖR BÄTTRE GENOMSLAG
Vi har inriktat stödet på de länder som behöver det  
mest och de sektorer där genomslaget blir störst.

ANDRA POLITIKOMRÅDEN BIDRAR TILL  
UTVECKLINGSLÄNDERNAS ARBETE MOT FATTIGDOMEN
Sedan några år tillbaka tar vi allt större hänsyn  
till utvecklingsländernas behov i alla våra initiativ.

Andris Piebalgs och Haitis president Michel Martelly  
tar de första spadtagen till en ny väg 2012,  

två år efter den förödande jordbävningen.

EU-lagar för certifiering av lagligt avverkat  
timmer skyddar jordens skogar.

Nya revisions- och kontrollförfaranden ska hålla koll på 
varje euro, så att vi kan jämföra det förväntade resulta-
tet med det faktiska utfallet.
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TILLVÄXT FÖR ALLA BYGGER PÅ SOLIDA FINANSSYSTEM
Vi har tagit initiativ till regler som ska se till att bankerna  
är försiktigare och bättre rustade för framtida ekonomiska chocker.

Invånarna  
i centrum på den  
inre marknaden

Skattebetalarna fick betala notan för att hålla ban-
kerna flytande. I fortsättningen ska de inte behöva 
betala för bankernas dåliga metoder och stora riskta-
gande. Med utgångspunkt i kommissionens förslag har 
EU kunna driva på arbetet i G20-gruppen för en global 
bankstrategi. Förslaget går ut på att

•  bankerna lägger undan pengar för dåliga tider
•  bankerna bidrar till en gemensam pott som funge-

rar som buffert i kristider
•  bankspararnas pengar skyddas om en bank går  

i konkurs (upp till 100 000 euro per bankkonto)
•  det finns ett övergripande system för banktillsyn för 

att kontrollera att reglerna följs. 
 
Nya regler för hedgefonder och bankbonusar ska också 
bidra till att minska riskerna. För banker i euroområdet, 
där risken för att problemen sprids mellan länderna är 
ännu större, har EU skapat en bankunion med ett enda 
tillsynsorgan och ett enda system för att omstruktu-
rera eller avveckla banker

Nya regler ser till att bankerna tar färre risker och är bättre 
rustade för framtida ekonomiska kriser.

MICHEL BARNIER
Kommissionär för inre marknaden och tjänster

30

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/


M
IC

H
EL

 B
AR

N
IE

R
Patentet ger innehavaren rätt att hindra andra från till-
verka, använda eller sälja uppfinningen utan tillstånd. 
Kommissionen har kämpat hårt för det här patentet, 
som är bra för ekonomin, företagen och konsumen-
terna. Det kommer att uppmuntra våra forskare och 
företag att investera i innovation, som ligger till grund 
för tillväxt. Och med nya patent kan vi konkurrera med 
våra internationella partner.   

En inre marknad gynnar både konsumenter och företag. 
Konsumenterna får ett större utbud, bättre kvalitet och 
mer valuta för pengarna, och företagen får tillgång till 
en marknad med 500 miljoner människor för att sälja 
sina produkter och tjänster. Därför har EU-kommissionen 
arbetat för att fördjupa den inre marknaden. Vi vill 
också uppmuntra sociala företag – vart fjärde nystartat 
företag är ett socialt företag. Vi har sett till att invå-
narna får fler möjligheter, bland annat:

•  ett yrkeskort som gör det lättare att få sin kompetens 
erkänd i EU

•  Euresportalen där man kan söka lediga jobb i hela EU
• rätten att öppna ett bankkonto var som helst i EU
•  åtgärder mot otillåtna affärsmetoder, pirattillverkning 

och varumärkesförfalskning som skadar företag.   

EN ÄNNU MER INTEGRERAD INRE MARKNAD    
Vi har fortsatt att öppna den inre marknaden på alla områden –  
från transporter och energi till telekom och den digitala ekonomin. 

ETT EUROPEISKT PATENT
Efter över 30 års diskussioner kan ett EU-patent nu snart bli verklighet. 
Europeiska företag kan ansöka om ett EU-patent för sina idéer  
till ett konkurrenskraftigt pris. Det ska också gå lättare och snabbare. 

En bredare inre marknad är bra  
för både konsumenter och företag.

EU-patentet uppmuntrar våra forskare och företag att satsa på 
innovation, en förutsättning för tillväxt.
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INVESTERA I KOMPETENS FÖR UNGA 
Vi satsar mer på utbildning, trots att EU-länderna  
stramar åt sina offentliga finanser.

Utbildning  
och kreativitet  
för framgång

Pengar bör aldrig vara ett hinder för ungas utbildning. 
Därför har EU-kommissionen fortsatt att investera 
i utbildning, medan många EU-länder har dragit åt 
svångremmen. Genom att fastställa mål har vi bidra-
git till att fler ungdomar studerar vidare och minskat 
antalet elever som hoppar av skolan utan fullständiga 
betyg.

Erasmus+ startade 2014 med en budget på 15 mil-
jarder euro för de kommande sju åren. Det är 40 pro-
cent mer än tidigare och den största ökningen bland 
alla EU-program. Fyra miljoner människor kommer att 
kunna studera, praktisera eller jobba som volontärer 
utomlands, lära sig ett nytt språk och få ny kompetens, 
vilket gör det lättare för dem att få jobb.

Kommissionen fortsätter att satsa på utbildning, medan många 
EU-länder har minskat sina anslag.

ANDROULLA VASSILIOU
Kommissionär för utbildning, kultur,  
flerspråkighet och ungdomsfrågor

En ny lånegaranti ska hjälpa studenterna att ta en mas-
terexamen oberoende av sin ekonomi. Informellt och 
icke-formellt lärande får större utrymme och erkän-
nande. Dessutom knyts tätare band mellan utbildning-
arna och arbetsmarknaden genom partnerskap mellan 
universitet och högskolor, yrkesskolor och företag.
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Den kulturella och kreativa sektorn står för upp till  
4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter över 8 miljoner 
människor. Kommissionen anser att sektorn kan expan-
dera ännu mer tack vare stöd från det nya programmet 
Kreativa Europa, som har en budget på nästan 1,5 mil-
jarder euro. Det innebär bidrag till 250 000 europeiska 
konstnärer och stöd till 2 000 biografer, 800 filmer och 
4 500 översättningar av böcker.

Vi håller också på att göra det lättare för små kulturfö-
retag att få banklån och hjälper finansinstituten att 
utvärdera sektorns potential.

Kulturutbyten har blivit en viktig del av EU:s förbindelser 
med grannländerna och övriga världen. Högnivådialogen 
människor emellan med Kina är ett fantastiskt exempel 

Vi måste ändra vår syn på innovation i Europa. Därför 
har kommissionen ökat sina investeringar i Europeiska 
institutet för innovation och teknik (EIT) och Marie 
Curie-åtgärderna.

EIT har hjälpt till att starta mer än 100 nya företag och 
har redan utbildat 1 000 studenter som kombinerar 
akademiska studier och företagspraktik. Sedan 2010 
bidrar EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper konkret 
till ett närmare samarbete mellan högklassiga univer-
sitet och forskningscentrum och näringslivet om lös-
ningar på dagens samhällsproblem.

UTBILDA MORGONDAGENS FÖRETAGARE
Vi har ökat det ekonomiska stödet till samarbete  
mellan forskning och företagande. 

VÅRA KONSTNÄRER OCH KREATÖRER PÅ VÄRLDSSCENEN
Vi har ökat stödet till europeiska konstnärer och kreatörer.

Kurser som kombinerar akademiska studier och företagspraktik 
har lett till fler nystartade företag.

EU stöder de kulturella och kreativa  
näringarna med olika priser.

Budgeten för Marie Curie-åtgärderna har ökat med 
30 procent. Det innebär 6 miljarder euro under de kom-
mande sju åren till mer än 65 000 forskare, varav näs-
tan 40 procent går en doktorandutbildning.

på hur EU har utvidgat samarbetet mellan kinesiska  
studerande, konstnärer och kulturarbetare och deras 
europeiska kollegor.
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RÄTTVISARE BESKATTNING AV PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG 
Vi har skärpt reglerna mot skatteflykt  
och skattefusk i EU och i världen.

Effektivt skydd  
för EU:s 

skattebetalare

EU-kommissionen har arbetat för större skattemässig 
öppenhet och rättvisare skattekonkurrens i EU och res-
ten av världen. Vi vill sätta stopp för banksekretess och 
skatteparadis och komma åt de företag som smiter 
från bolagsskatt. Med vår långtgående handlingsplan 
vill vi täppa till kryphålen och skärpa skattereglerna för 
att driva in de miljarder euro som samhället går miste 
om varje år på grund av skatteflykt.

Rättvis beskattning innebär att alla betalar sin andel. 
Den ”Robin Hood-skatt” – eller skatt på finansiella 
transaktioner – som kommissionen föreslagit kan 
bidra till att finanssektorn verkligen gör det. Skatten 
har starkt folkligt stöd och planeras i många EU-länder. 
Vi banar också väg för en effektiv beskattning av den 
digitala ekonomin utan att kväva den.

EU har gått i spetsen för kampen mot skatteflykt och 
uppmuntrat en global skattemässig öppenhet.

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

ALGIRDAS ŠEMETA
Kommissionär för skatter, tullar, statistik,  
revision och bedrägeribekämpning
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Kommissionen har förbättrat redskapen för att bekämpa 
bedragare och skydda EU:s budget. Den europeiska åkla-
garmyndigheten är ett av de initiativ som vi är mest stolta 
över. Myndigheten ska se till att de som fuskar med 
EU-pengar blir ordentligt utredda, åtalade och ställda inför 
rätta. Den kommer att handlägga omkring 2 500 ärenden 
varje år.

Dessutom har vi föreslagit mer avskräckande påföljder för 
brott mot EU:s ekonomiska intressen, t.ex. enhetliga straff 
i hela EU. OLAF, EU:s byrå för bedrägeribekämpning, har 
omorganiserats för att bli ännu effektivare. Alla som han-
terar EU-pengar måste nu låta bedrägeribekämpning bli 
en del av det dagliga arbetet.

Kommissionens förslag om en standardiserad momsde-
klaration för transnationella företag kommer att spara 
15 miljarder euro per år. Företag med verksamhet i EU 
kan spara 18 miljarder euro med de nya momsreglerna 
om e-fakturering. De minsta företagen har fått flexiblare 
momsregler för att ta hänsyn till deras särskilda behov. 
Samtidigt stöder företagen kommissionens förslag om 
en gemensam bolagsskattebas som ett verktyg för att 
minska kostnaderna och förenkla förfarandena.

Genom att modernisera EU:s tull, t.ex. med hjälp av ett 
gemensamt elektroniskt tullsystem, stöder vi en snabb-
are, smidigare och säkrare handel. Tullen har fått större 
möjligheter att slå till mot förfalskade varor och smugg-
ling. På så sätt bidrar vi till ett bättre skydd av seriösa 
företag och rättvisare konkurrensvillkor.

ETT FÖRETAGSVÄNLIGARE KLIMAT
Vi har kraftigt minskat byråkratin och administrationskostnaderna  
för företagen genom att förbättra och förenkla skatte- och tullsystemen i EU.

BÄTTRE SKYDD AV SKATTEBETALARNAS PENGAR 
Vi har förbättrat metoderna för att skydda  
skattebetalarnas pengar och EU:s budget.

Algirdas Šemeta besöker tullen i Vaalimaa  
vid den finsk-ryska gränsen.

Olaf, EU:s byrå för bedrägeribekämpning, utreder fusk med 
EU-pengar och korruption i EU-institutionerna och hjälper 

kommissionen att ta fram strategier för bedrägeribekämpning.
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TILLGÅNG TILL NYA MARKNADER
Vi har öppnat upp fler utländska marknader, främjat handeln  
och skapat tillväxt för både EU och våra handelspartner. 

För välstånd, 
stabilitet och 

utveckling

EU-kommissionen har bidragit till att handelshindren 
med Sydkorea, Peru, Colombia och Centralamerika har 
tagits bort. Vi har förhandlat fram handelsavtal med 
EU:s partner i Östeuropa, till exempel Ukraina, och med 
Kanada, Västafrika och Västindien. 

Vi har också inlett tre mycket viktiga förhandlingar om 
frihandel med USA och Japan och om ett investerings-
avtal med Kina. När alla initiativ är i hamn kan vi räkna 
med att EU:s BNP ökar med 2,2 procent, vilket motsva-
rar 275 miljarder euro. 

Vi har också med framgång jobbat för flera avtal som 
är bra för näringslivet i EU och som bland annat leder 
till att våra företag lättare kan delta i offentlig upp-
handling i länder utanför EU. Dessutom har vi försvarat 
EU:s intressen när länder utanför EU har försökt sned-
vrida marknaden. 

Karel De Gucht, José Manuel Barroso och USA:s president 
Barack Obama på toppmötet mellan EU och USA 2011.

KAREL DE GUCHT
Kommissionär för handel
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När solpanelsbranschen i EU hotades av billiga kinesiska 
solpaneler på EU-marknaden som man misstänkte sub-
ventionerades, krävde kommissionen ett minimipris på 
kinesiska solpaneler som säljs till EU för att stabilisera 
marknaden. 

Vi har kämpat för att förbättra tillgången till råvaror, till 
exempel sällsynta jordartsmetaller som används i många 
sektorer från avancerad teknik till biltillverkning och stål-
framställning. Världshandelsorganisationen har gett EU 
rätt i två mål mot Kina. 

Vi har också satt igång ett initiativ för att göra EU:s han-
delspolitiska instrument tydligare och mer förutsägbara.

Handel kan lyfta utvecklingsekonomierna ur fattigdo-
men. Sedan 2010 har kommissionen sett över EU:s för-
månstullar (det allmänna preferenssystemet) för att 
utvecklingsländerna verkligen ska kunna dra nytta av 
förmånstullar på EU-marknaden. 

När branden i en textilfabrik i Bangladesh avslöjade hur 
arbetsvillkoren kan se ut i vår omvärld drog kommis-
sionen tillsammans med ILO, Internationella arbetsorga-
nisationen, igång ett unikt gemensamt initiativ för att 
hjälpa Bangladesh att förbättra arbetstagarnas villkor. 

Vi har också bidragit till en konfliktfri och hållbar handel 
med viktiga tillverkningsvaror genom att ta fram ett sys-
tem för ansvarsfull mineralutvinning. 

RÄTTVISARE OCH HÅLLBARARE HANDEL
Vi har fått handeln att fungera smidigare  
till förmån för de fattigare länderna.

FÖRSVARA EU:S HANDELSINTRESSEN
Vi har med fasthet försvarat våra företag  
när omvärlden inte har respekterat handelsreglerna. 

Karel De Gucht och Kinas handelsminister  
Gao Hucheng i samband med att ett samförståndsavtal  

om immaterialrätt undertecknas i Peking.

Karel De Gucht och Bangladesh utrikesminister  
Dipu Moni vid ett möte i Genève.

EU var också med och säkrade Baliavtalet om förenklade 
handelsprocedurer i december 2013. Utvecklingsländerna 
kan spara runt 325 miljarder euro per år på sänkta admi-
nistrationskostnader vid tulltransaktioner.
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INNOVATION FÖRÄNDRAR MÄNNISKORS VARDAG
Forskningsbudgeten har ökat med 30 procent och Horisont 2020 är EU:s 
hittills största forskningsprogram.

Forskning och 
innovation  
skapar jobb

Forskning och innovation kan hjälpa oss att han-
tera stora utmaningar, t.ex. klimatförändringarna och 
energi- och livsmedelsförsörjningen. Det är komplexa 
problem som enskilda länder eller företag inte kan lösa 
på egen hand. Därför har EU ett särskilt program för 
forskning och innovation – Horisont 2020 – med en 
budget på 80 miljarder euro mellan 2014 och 2020. 
Horisont 2020 är mer än någonsin inriktat på att driva 
på utvecklingen när det gäller bl.a. nästa generation av 
antibiotika och gröna och säkra transporter. 

Vi ska också samarbeta mer internationellt, t.ex. när 
det gäller forskning om Atlanten.

Twitter: @EU_H2020

EU satsar på forskning om förnybar energi.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Kommissionär för forskning, innovation och vetenskap
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Det är förstås bra att ha en idé, men det viktiga är att 
omvandla den till en produkt, få ut den på marknaden 
och se till att folk köper den till sina hem och företag. 
Därför har kommissionen minskat byråkratin för forsk-
ningsstödet och bl.a. minskat den tid det tar att starta 
ett projekt med 30 procent. Vi finansierar också fler 
offentlig-privata partnerskap inom bl.a. flygteknik och 
elektronik och arbetar för att göra EU till en innova-
tionsunion. Därför har vi drivit frågan om ett EU-patent. 
Vi har också tagit fram ett riskkapitalpass för att hjälpa 
företag att ta kalkylerade risker – för utan risker och 
misslyckande blir det inga resultat. 

Kunskap är den nya globala valutan. För att kunna kon-
kurrera på världsmarknaden och skapa nya och bättre 
jobb måste EU bli bättre på innovation. Vi är på väg att 
komma ikapp USA och Japan i den globala innovations-
kapplöpningen och ligger före många andra länder. Men 
Kina kommer snabbt ikapp och Sydkorea ligger långt före 
i täten. Mest oroväckande är att vi halkar efter när  
det gäller forskningsbudgeten, som är knappt 2 procent 
av BNP. Därför är det så viktigt att vi når målet på 
3 procent.  

Men det behövs inte bara mer pengar, de måste använ-
das på rätt sätt också. Med det europeiska forsknings-
området vill vi hjälpa länderna att reformera sina system 
för forskning och innovation och skapa en EU-marknad 
för idéer. Tanken är att samla innovationsinsatser, bidra 
till öppnare och mer rättvis forskningsfinansiering och 
rekrytering, stärka jämställdheten och ge unga forskare 
fler möjligheter.

EU OCH DEN GLOBALA INNOVATIONSKAPPLÖPNINGEN
Vi har enats om att EU som helhet ska öka sina investeringar  
i forskning och innovation till 3 procent av BNP senast 2020.

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET
Vi har gjort det lättare att omvandla en idé till en produkt och  
föra ut den på marknaden, särskilt för små och medelstora företag.

Twitter: @innovationunion

EU ligger hack i häl på de världsledande inom innovation.

Ett offentligt-privat partnerskap arbetar för  
”framtidens fabriker” med stöd från EU.

©
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Genomsnittlig årlig innovationstillväxt
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INVESTERINGAR PÅ EN BILJON EURO DE NÄRMASTE SJU ÅREN
Vi har tryggat en EU-budget på en biljon euro för 2014-2020 för att investera 
i ekonomin och samhället och förbättra invånarnas levnadsvillkor.

En stark och  
sund budget ger  

ett starkt och  
sunt EU

Det här är vad 20 miljoner europeiska små och med-
elstora företag, omkring 100 000 städer och regioner, 
tusentals laboratorier och universitet och många andra 
mottagare av EU-pengar behöver.

En stark och sund budget ger ett starkt och sunt EU. 
Den nya budgeten har moderniserats för att förbättra 
investeringarna i ekonomisk tillväxt, forskning, utbild-
ning, humanitärt bistånd och hjälp till unga arbetslösa.

EU:s nya sjuårsbudget på en biljon euro ska investeras  
i ekonomisk tillväxt, forskning, utbildning, hjälp  

till unga arbetslösa och humanitärt bistånd.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Kommissionär för ekonomisk planering och budget
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Bidragsreglerna ska vara enkla, lätta att förstå och gå 
att hitta snabbt så att det går lätt att söka EU-medel. 
Det är ett arbete som vi tar på största allvar. De all-
männa bidragsregler som gäller för EU-medlen har 
ändrats i grunden.

Enklare regler innebär också större ansvarsskyldighet. 
EU-kommissionen har beslutat att varje stödmottagare 
ska få pengarna inom 90 dagar. Alla handlingar lämnas 
nu in elektroniskt, vilket innebär mindre pappersarbete, 
mindre risk att förlora handlingar och en bättre översikt 
över pengarna.

EU:s budget ska stärka realekonomin och fungera som 
en drivkraft som hjälper EU ur krisen. Minst 600 000 jobb 
har skapats sedan 2007 med hjälp av fonden för lands-
bygdsutveckling och Sammanhållningsfonden. Ytterligare 
174 000 jobb tillkom genom projektförslag inom forsk-
ning och utveckling fram till 2011. EU-medel gick också 
till 80 000 nystartade företag och hjälpte omkring 
200 000 små och medelstora företag fram till 2012. 
Budgeten finansierade också studentutbyten och hjälpte 
medlemsländer med yttre EU-gränser att hantera 
migrationsströmmar.

Vi lyckades göra allt detta trots att EU:s budget är  
liten jämfört med medlemsländernas budgetar. Den 
utgör bara 1 procent av det totala välstånd som produ-
ceras i EU varje år – det är mindre än 1 euro per invånare 
och dag.

EU-BUDGETEN OCH DEN EKONOMISKA KRISEN
Vi har gett den nya fleråriga budgeten  
en klar inriktning på tillväxt och jobb.

ENKLARE BIDRAGSREGLER
Vi har tagit fram enklare regler, mer innovativa  
system och billigare förfaranden.

Enklare regler, mer innovativa system och billigare förfaranden 
ska göra det lättare att söka EU-medel.

EU-budgeten utgör bara 1 procent av det totala  
välstånd som produceras i EU varje år –  

det är mindre än 1 euro per invånare och dag.

EU:s samlade välstånd
1 % EU:s budget
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MER FISK I HAVET OCH PÅ TALLRIKEN –  
HÖGRE INKOMST TILL FISKARE OCH FISKODLARE
Vi har hjälpt till att tredubbla antalet livskraftiga  
fiskbestånd i Europa de senaste fem åren.

Trygga  
havens framtid

EU-kommissionen har ingripit mot överfiske och bruket 
att kasta oönskad fisk överbord, som drabbar fiskbe-
stånden och sysselsättningen.

I nordöstra Atlanten har vårt arbete bidragit till att 
rädda viktiga fiskbestånd: de överfiskade bestånden har 
minskat från 94 procent 2005 (32 av 34 bestånd) till 
39 procent 2012 (16 av 41 bestånd). I Medelhavet och 
Svarta havet återstår mycket att göra, men det finns 
också saker att glädja sig åt – vi har till exempel lyckats 
rädda den utrotningshotade blåfenade tonfisken.

Vi är stolta över vår nya och radikala fiskeripolitik som 
stöder en dynamisk fiskerinäring och garanterar en  
skälig levnadsstandard i fiskesamhällena. Fisk och skal-
djur ska kunna fiskas, säljas, köpas och ätas utan att 
vi tömmer fiskbestånden, så att framtida generationer 
kan njuta av fisken på samma sätt som idag.

Åtgärder mot överfiske och bruket att kasta oönskad fisk 
överbord räddar fiskbestånden.

MARIA DAMANAKI 
Kommissionär för havsfrågor och fiske

Andelen överfiskade bestånd i nordöstra Atlanten
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I kustsamhällena  
pågår över 6 000  
EU-projekt som har  
skapat 20 000  
nya jobb. 

Minst 15 procent av den totala fångsten i världen är 
olaglig. EU, som är världens största fiskimportör, accep-
terar inte längre fisk som fångats olagligt eller på ett 
ohållbart sätt. Vi vidtar åtgärder mot länder som  
tillåter olagligt fiske och samarbetar med länder som  
USA och Japan för att se till att allt går rätt till, från nät 
till tallrik.

Det är viktigt med öppna och säkra hav, internationellt 
samarbete och respekt för sjörätten. EU skyddar sjöfar-
ten i känsliga områden i världen och bekämpar bland 
annat piratdåden vid Afrikas horn. Vi bidrar också till 
havsforskning och marin innovationsteknik.

I tider av ekonomisk kris och stigande arbetslöshet måste 
vi utnyttja havets möjligheter. Med EU-kommissionens 
handlingsplan för ”blå tillväxt” har vi uppnått en rimlig 
balans mellan att skydda havsmiljön och utnyttja våra 
hav – den blå ekonomin. Vi bör kunna skapa 1,6 miljoner 
nya jobb till 2020 på t.ex. följande områden:

•  Förnybar energi, t.ex. vind, tidvatten och vågor.
•  Turism (kryssningar, segling, dykning och  

strandturism).
• Olja, gas och andra mineraltillgångar.
• Bioteknik för läkemedel och kosmetika.
• Fiske och vattenbruk.
 
EU-kommissionen har finansierat flera projekt i hela EU 
för att hjälpa kustsamhällen i de här sektorerna.

HAVET SOM EN KÄLLA TILL VÄLSTÅND
Vi har sett till att havet, vår ”blåa ekonomi”,  
har blivit en källa till välstånd och tillväxt.

SKYDDA HAVEN I EUROPA OCH VÄRLDEN
Vi har nolltolerans mot olagligt och oansvarigt fiske i världen.

EU:s nya fiskeripolitik stöder en dynamisk fiskerinäring och 
garanterar en skälig levnadsstandard i fiskesamhällena.

I kustsamhällena pågår över 6 000 EU-projekt  
som har skapat 20 000 nya jobb. 
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Det humanitära 
biståndet är 
mindre än 1 % av 
EU:s budget

Cirka 2 euro per 
invånare och år

Över 120 
miljoner 
människor får 
hjälp varje år

EU ÄR VÄRLDENS STÖRSTA GIVARE AV HUMANITÄRT BISTÅND
Med bara 2 euro per EU-invånare kan vi hjälpa över 120 miljoner offer för 
konflikter och katastrofer i världen varje år – från konflikten i Syrien till 
jordbävningen i Haiti 2010 och orkanen Haiyan i Filippinerna 2013.

Humanitärt bistånd 
från EU – snabbt, 

samordnat och 
effektivt

EU har anslagit 2,7 miljarder euro till hjälpinsatser 
i Syrien och dess grannländer som upplever en av de 
största humanitära katastroferna på senare tid (615 
miljoner kommer från kommissionen). Men EU hjälper 
inte bara till vid kriser som vi hör om på nyheterna. Var 
sjunde euro går till ”bortglömda kriser” som inte skapar 
några rubriker. Situationen i Centralafrikanska republi-
ken var det knappt någon som kände till innan våldet 
blev oacceptabelt. Men EU-kommissionen var på plats 
med betydande humanitärt bistånd och experter långt 
innan det bredare internationella samfundet ingrep. 
I Sahel och andra områden som drabbas allt hårdare 
av torka på grund av klimatförändringarna hjälper vi till 
att stärka motståndskraften – så att de mest utsatta 
befolkningarna kan klara sig vid en katastrof.

Kommissionen har också inrättat en europeisk frivilligkår 
för unga som vill delta i hjälparbetet runtom i världen.

Med bara 2 euro per invånare hjälper EU varje år över  
120 miljoner offer för konflikter och katastrofer i världen.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Kommissionär för internationellt samarbete,  
humanitärt bistånd och krishantering
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EU:s initiativ för fredens barn finansierar humanitära 
projekt för barn i konfliktdrabbade områden så att de 
får gå i skolan och får hjälp att hantera sina trauman 
från kriget.

EU har skjutit till lika mycket som prispengarna så att 
summan nu är 2 miljoner euro. Förra året hjälpte vi 
28 000 barn från Pakistan, Demokratiska republiken 
Kongo, Etiopien, Colombia och Ecuador och syriska flyk-
tingar i Irak.

I år har EU fördubblat beloppet igen. Det innebär att 
över 80 000 barn och unga i ännu fler länder får hjälp, 
bland annat i södra Sudan, Tchad, Centralafrikanska 
republiken, Somalia, Afghanistan, Irak och Myanmar/
Burma.

Genom centrumet övervakar EU-kommissionen globala 
händelser dygnet runt, lokaliserar risker och tar fram 
aktuell information för gemensamma europeiska 
insatser.

Vi samordnar en frivillig beredskapsreserv med utrust-
ning och experter från medlemsländerna, som snabbt 
kan skickas ut när det behövs.

De senaste fyra åren har den här reserven använts över 
80 gånger vid krissituationer i EU och övriga världen – 
från skogsbränder i södra Europa och översvämningar 
i Centraleuropa till katastrofer i Japan, Libyen, Syrien 
och Filippinerna.

SNABBARE OCH BÄTTRE SAMORDNAD  
KRISHANTERING I EU OCH ÖVRIGA VÄRLDEN
I maj 2013 inrättade vi ett centrum för samordning  
av katastrofinsatser för att kunna ingripa snabbare och effektivare  
vid katastrofer runtom i världen.

LÅT BARN VÄXA UPP I FRED
När EU fick Nobels fredspris 2012 beslutade man att använda prispengarna 
till att hjälpa barn i konfliktområden.

EU:s initiativ för fredens barn ger barn i krigsdrabbade områden 
en möjlighet att få en riktig barndom.

EU:s centrum för samordning av katastrofinsatser följer 
händelserna i världen och samordnar EU:s insatser.
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EN ENERGIMARKNAD I EU FÖR BÄSTA MÖJLIGA PRIS 
Vi håller på att ersätta lapptäcket av nationella  
energisystem med en EU-marknad.

Hållbar energi för  
en hållbar framtid

För energiföretagen innebär det här öppen konkur-
rens med rättvisa och öppna regler och tillgång till 
marknader i grannländerna. Det har lett till att minst  
14 europeiska företag i dag är verksamma i mer än ett 
EU-land. Det har också blivit lättare för konsumenterna 
att byta leverantörer och få lägre priser. Du behöver 
inte längre betala för att byta el- och gasleverantör 
och nätoperatören måste se till att bytet sker inom  
tre veckor.

Sammankopplade energimarknader i EU stärker också 
solidariteten i kristider. Vid störningar i energiförsörj-
ningen – som 2009 då Europa drabbades av en av de 
värsta gaskriserna hittills – kan EU-länderna dela på 
sina reserver.

Det är viktigt att få med alla 28 EU-länder i den inre 
marknaden för att undvika ”energiöar” som i Baltikum.

Både leverantörer och konsumenter gynnas  
av EU:s inre energimarknad.

GÜNTHER OETTINGER
Kommissionär för energi
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I dag kommer över 20 procent av elen i EU från förnybara 
källor och EU-kommissionen vill öka andelen ytterligare 
genom att stödja förnybara alternativ, t.ex. energi från 
vågor och tidvatten.

Under den här kommissionens mandatperiod har EU bli-
vit mer energieffektivt än någonsin tack vare EU:s regler 
som ska minska energiräkningen för hushållen och före-
tagen. Apparater som kylskåp kan bli upp till 600 euro bil-
ligare i drift under sin livstid och byggnader – de största 
energibovarna – måste nu byggas enligt strikta 
energieffektivitetsregler.

Efter katastroferna i Mexiko och Fukushima omfattas  
nu de 1 000 olje- och gasanläggningarna i EU:s vatten av 
den strängaste säkerhetslagstiftningen. För första gången 
har de 145 kärnrekatorerna i EU också stresstestats.

EU-kommissionen vill även förbättra kärnsäkerhetslag-
stiftningen. Vi vill se till att EU:s säkerhetsnormer  
tillämpas korrekt för att undvika olyckor som den  
i Fukushima, och att de nationella myndigheterna sam-
arbetar mer aktivt så att vi kan förbättra säkerhetsnor-
merna i EU och ingripa effektivt vid eventuella 
kärnkraftsolyckor.

SÄKRARE ENERGI
Vi ser till att energiproduktionen  
uppfyller högsta möjliga säkerhetsnormer.

DEN MEST HÅLLBARA OCH MILJÖVÄNLIGA  
ENERGIPOLITIKEN HITTILLS
Vi försöker öka andelen el från förnybara källor.

Alla olje- och gasanläggningar i EU:s vatten omfattas  
nu av stränga säkerhetsnormer.

Kommissionen vill öka andelen förnybar energi och stöder 
utvecklingen av nya energikällor.

©
 iStock

©
 Thinkstock

I dag bor tre fjärdedelar av EU-invånarna i städer där  
70 procent av EU:s energi förbrukas. Kommissionen har 
därför flera initiativ som hjälper städerna att bli sundare 
och renare att bo i.
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ATT SATSA PÅ EU:S REGIONER SKAPAR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT
Vi har i grunden förändrat regionalstödet så att det bättre  
kan tillgodose regionernas behov.

Skräddarsydda 
lösningar  

för EU:s regioner

Tillsammans med Europeiska socialfonden bidrar den 
nya regionalpolitiken med 350 miljarder euro för att 
stödja små och medelstora företag, forskning och inn-
ovation, förnybar energi, nya jobb, utbildning och viktig 
nätinfrastruktur. För att pengarna ska få största möj-
liga effekt måste investeringarna följa en strategi för 
långsiktig tillväxt. Om det krävs reformer betalar vi inte 
ut något stöd förrän de har genomförts.

Idag bor de flesta i EU i städer, så det är dit mer än 
hälften av pengarna går. Varje krona som används för 
transporter, hälsa eller ren och effektiv energi bidrar till 
våra mål. Allmänheten har också insyn i arbetet så att 
du kan se om vi når målen.

Det handlar om att göra mesta möjliga med de medel 
som finns och se till att regionala investeringar verk-
ligen bidrar till att stärka konkurrenskraften och för-
bättra invånarnas levnadsstandard.

Den nya regionalpolitiken stöder projekt  
som Fredsbron i Derry på Nordirland.

JOHANNES HAHN
Kommissionär för regionalpolitik
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EU:s regionalpolitik är grunden för samarbete över  
gränserna. Kommissionen har hittat nya sätt att hjälpa 
EU-länderna att samarbeta och samla sina resurser  
för att ta itu med gemensamma problem för t.ex. 
Donauområdet, Östersjön, Adriatiska och Joniska havet 
och Alperna.

Dessutom finansierar kommissionen för närvarande 
8 500 projekt i gränsområden.

Att skydda invånarna innebär också att vi hjälper till vid 
kriser. Ett exempel är jordbävningen i Abruzzerna som 
förstörde många hem, infrastruktur, offentliga byggna-
der och företag. Europeiska solidaritetsfonden bidrog 
då till återuppbyggnaden. 

När länderna under finanskrisen tvingades skära ner på 
de offentliga utgifterna och de privata investeringarna 
sinade, bidrog regionalstödet till att rida ut stormen.

Med hjälp av regionalstödet har nästan 600 000 jobb 
skapats, och i många EU-länder står stödet för mer än 
60 procent av investeringarna.

EU:s regionalpolitik bidrar också till att EU kan behålla 
sin konkurrenskraft – mer än 85 miljarder euro går till 
forskning, utveckling, innovation och tjänster.

INVESTERINGAR I EU:S REGIONER HJÄLPER  
DEM GENOM DEN EKONOMISKA KRISEN
Regionalstödet hjälper EU:s regioner att ta sig ur krisen.

NYA OCH OFÖRUTSEDDA UTMANINGAR
Vi har hittat nya sätt att ta itu med problem som  
rör flera länder och hjälpa människor att klara naturkatastrofer.

Europeiska solidaritetsfonden användes till katastrofinsatser 
efter jordbävningen i den italienska regionen Emilia Romagna.

Tack vare regionalstödet har 3,3 miljoner människor  
fått tillgång till rent dricksvatten.

Fram till slutet av 2012 fick över 5 miljoner invånare 
tillgång till bredband tack vare regionalstödet. 
Regionalpolitiken har också bidragit till att förbättra 
livskvaliteten – 3,3 miljoner människor har fått tillgång 
till dricksvatten och 5,5 miljoner till avloppsrening.

Vi har satsat nästan 2 miljarder euro på att hjälpa mil-
jontals människor i 14 EU-länder och mer än 7,3 mil-
jarder euro på att förebygga katastrofer.
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KLIMATINSATSER SKA INGÅ I ALLA EU-PROGRAM
Vi har sett till att 20 procent av EU:s budget ska gå till klimatarbetet och att 
klimatinsatser ska ingå i alla större EU-program.

Vi går i spetsen  
för klimatarbetet

EU-kommissionen har föreslagit att 20 procent av 
EU:s budget på 960 miljarder euro för 2014–2020 ska  
gå till klimatarbetet. Det är tre gånger så mycket som 
i den förra budgeten. Klimatanpassningsåtgärder och 
insatser för att minska utsläppen ska ingå i alla större 
EU-program, framför allt inom regionalutveckling, 
energi, transport, forskning, innovation och jordbruk. 
Klimatpolitiken är en av kommissionens viktigaste pri-
oriteringar och får också stora anslag.

För närvarande jobbar 4,2 miljoner i EU inom gröna 
sektorer och de senaste fem åren har mer än 300 000 
jobb skapats enbart inom den förnybara industrin.

Kommissionens klimatpolitik har bidragit till över  
300 000 jobb i den förnybara industrin de senaste fem åren.

©
 Vattenfall

CONNIE HEDEGAARD
Kommissionär för klimatfrågor
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Kommissionen samlade alla EU-länder och EU-institutioner 
kring en gemensam ståndpunkt och strategi för 
Durbanförhandlingarna, och nu också för det nya avtal 
som ska ingås i Paris 2015.

Vi har lett arbetet genom att föreslå lagar som har bidra-
git till att minska EU:s utsläpp med 18 procent sedan 
1990, trots att BNP samtidigt har ökat med 45 procent. 
Lagstiftningen innehåller tydliga mål om att minska 
utsläppen med 20 procent till 2020 och förslag om att 
minska dem med 40 procent till 2030.

EU-kommissionen har föreslagit särskilda mål för  
2030 när det gäller växthusgasutsläppen och andelen 
förnybar energi. Målen ger företag och energisektorn  
förutsebara villkor så att de kan skapa jobb och trygga  
en stabil energiförsörjning i EU till lägsta möjliga 
kostnad.

Kommissionen har också lagt fram en plan för hur EU 
ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser med 
80-95 procent till 2050. För första gången hittills har vi 
en vision av hur EU på ett kostnadseffektivt sätt kan 
ställa om till ett rent, konkurrenskraftigt och miljövän-
ligt samhälle.

LÅNGSIKTIGHET FÖR FÖRETAG SOM SATSAR  
PÅ KLIMAT OCH ENERGI
Vi har gett företagen de långsiktiga förutsättningar de behöver  
för att kunna investera i klimat- och energiåtgärder.

LEDARSKAP I INTERNATIONELLA KLIMATFÖRHANDLINGAR 
Vi föregår med gott exempel i internationella klimatförhandlingar.

Kommissionens långsiktiga mål har gett företagen  
den  stabilitet de behöver för att investera  

i klimat- och energiåtgärder.

EU föregår med gott exempel i internationella 
klimatförhandlingar.
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VÄXA TILLSAMMANS – KROATIEN NY EU-MEDLEM DEN 1 JULI 2013
Vi har välkomnat Kroatien som nytt EU-land. För bara tjugo år sedan 
härjades landet av konflikter. Nu är Kroatien en stabil demokrati som fullgör 
medlemskapets skyldigheter och uppfyller EU:s normer.

EU:s stabilitet  
börjar vid gränsen

Kroatiens anslutning visar att EU:s utvidgningspolitik är 
trovärdig och verkligen bidrar till reformer som har gyn-
nat både Kroatien och hela EU. Det sänder en kraftfull 
signal till hela västra Balkan om att EU-medlemskapet 
är öppet för alla länder som är beredda att genom-
föra politiska och ekonomiska reformer och respektera  
EU:s värderingar, t.ex. rättsstatsprincipen, demokratiska 
principer och mänskliga rättigheter.

Kroatiens anslutning visar att EU:s utvidgningspolitik  
är trovärdig och bidrar till reformer.

ŠTEFAN FÜLE
Kommissionär för utvidgning och grannskapspolitik
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EU-kommissionen har infört en strategi för samarbete 
som bygger på incitament och principen om ”mer för 
mer” – det vill säga att fler reformer och framsteg ger 
mer stöd och fördjupat samarbete.

Genom den europeiska grannskapspolitiken samarbetar 
EU med sina grannar i söder och öster för att närma 
länderna till EU och fördjupa den ekonomiska integra-
tionen. Vi utgår från gemensamma intressen och vär-
deringar som demokrati, rättsstatsprincipen, respekten 
för de mänskliga rättigheterna, social sammanhållning, 
marknadsekonomiska principer och hållbar utveckling.

Det här får grannländerna hjälp med:

•  Ekonomiskt stöd – bidrag på 12 miljarder euro till 
projekt inom grannskapspolitiken mellan 2007 och 
2013.

•  Ekonomisk integration och tillträde till EU:s markna-
der – under 2011 uppgick handeln mellan EU och 
grannländerna till totalt 230 miljarder euro.

Att vi först av allt vill lösa grundläggande problem och 
är rättvisa men bestämda stärker trovärdigheten  
i utvidgningsprocessen, som är inriktad på värderingar, 
principer och genomgripande reformer. Det gör att län-
derna är helt beredda innan de blir EU-medlemmar.

Ländernas framsteg under anslutningsprocessen 
bedöms efter de konkreta resultaten och reformernas 

ETT STÖRRE OMRÅDE MED FRED, VÄLSTÅND OCH STABILITET I EU
Vi har inlett anslutningsförhandlingar med Montenegro. Efter Serbiens och 
Kosovos* historiska avtal om att normalisera sina förbindelser har EU också 
kunnat inleda anslutningsförhandlingar med Serbien och förhandlingar om ett 
stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo*.

ETT GRANNSKAP I FÖRVANDLING
Vi har en ny strategi som bygger på principen ”mer ger mer”  
för att bättre hjälpa partnerländerna att införa demokrati och respektera  
de mänskliga rättigheterna.

EU:s grannskapspolitik hjälper partnerländerna att införa 
demokrati och respektera de mänskliga rättigheterna.

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 
1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

genomslag på fältet. Rättsstatsprincipen tas upp tidigt 
i anslutningsprocessen och reformerna följs upp konti-
nuerligt. Stark tonvikt läggs på ekonomisk styrning, kon-
kurrenskraft och tillväxt så att länderna kan uppfylla  
de ekonomiska kriterierna och underlätta den ekono-
miska konvergensen. Det tekniska och ekonomiska 
föranslutningsstödet inriktas på att stödja dessa båda 
prioriteringar.

•  Lättare att resa till EU – 3,2 miljoner Schengenvisum 
utfärdades 2012, särskilt till studenter från länder 
som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

• Tekniskt och politiskt stöd.
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LÄGRE UNGDOMSARBETSLÖSHET
Vi har hjälpt ungdomar att få jobb.

Hjälpa människor 
att få jobb – en 
arbetsmarknad  

för alla

Till följd av den ekonomiska krisen har ungdomsar-
betslösheten satt en hel generations framtid på spel. 
EU-kommissionen har föreslagit en ungdomsgaranti 
som innebär att alla under 25 år ska få personlig råd-
givning och erbjudande om anställning, fortsatt utbild-
ning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader 
efter avslutad formell utbildning eller efter att de blivit 
arbetslösa.

För att genomföra ungdomsgarantin får länderna 
använda medel från Europeiska socialfonden (mer än 
10 miljarder euro per år) och sysselsättningsinitiativet 
för unga (6 miljarder euro för 2014-2020).

Kommissionen har också lanserat en allians för lär-
lingsutbildning för att få fram fler och bättre lärlings-
utbildningar. Dessutom har vi föreslagit kvalitetskri-
terier för praktik som ska bidra till att praktiken ger 
bättre arbetslivserfarenhet.

László Andor besöker ett lärlingsprogram vid företaget General 
Electric Aircraft Engines i Nantgarw (Wales).

LÁSZLÓ ANDOR
Kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
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Villkoren för arbetstagare som flyttar till ett annat 
EU-land har varit ett stort problem.

Kommissionen har bidragit till att:

•  motverka social dumpning när arbetstagare tillfälligt 
utstationeras i ett annat EU-land

•  se till att arbetstagare som flyttar inom EU får sina 
rättigheter respekterade

•  skydda arbetstagarna mot diskriminering på grund av 
nationalitet, särskilt när det gäller tillgång till arbete, 
lön och arbetsvillkor 

•  skydda arbetstagarnas intjänade pensionsrättigheter.

En av de tydligaste effekterna av den ekonomiska krisen 
är att allt fler i Europa lever i eller på gränsen till fattig-
dom. Som ett led i Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla arbetar EU för att bekämpa fat-
tigdom. EU och medlemsländerna har enats om att 
hjälpa minst 20 miljoner människor att ta sig ur fattig-
dom senast 2020. Länderna måste använda minst  
20 procent av pengarna från Europeiska socialfonden  
till social inkludering. Det motsvarar 20 miljarder euro  
i hela EU. Arbetet ska inriktas på kompetensutveckling 
och på att hjälpa missgynnade personer att få jobb. 

EU-kommissionen har också gett medlemsländerna  
råd om hur de kan förbättra sin socialpolitik. En ny 
EU-fond för bistånd till dem som har det sämst ställt har 
fått 3,8 miljarder euro för att hjälpa fattiga med mat 
och andra basvaror. De ska också få hjälp att komma in 
i samhället.

FATTIGDOMSBEKÄMPNING
Vi har satt fattigdomsbekämpning på EU:s dagordning.

LÄTTARE JOBBA I ANDRA EU-LÄNDER
Vi har gjort det lättare för arbetstagare att flytta inom EU.

László Andor besöker Bódvalenke, en ungersk by känd  
för sina muralmålningar, där man driver projekt för att hjälpa 

romerna att komma in i samhället.

László Andor håller tal på en konferens om rörlighet på 
arbetsmarknaden vid Bristols universitet.

För dig som söker jobb i ett annat EU-land har vi för-
bättrat Euresportalen. Här hittar du nästan två miljoner 
lediga jobb, över 30 000 arbetsgivare samt information 
om löner, social trygghet och arbetsvillkor i EU-länderna.
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ETT GEMENSAMT ASYLSYSTEM FÖR EU
Vi har skapat ett gemensamt asylsystem där de asylsökande  
får ett humant bemötande.

Ett öppet  
och tryggt EU

EU-kommissionen har lyckat förhandla fram nya regler 
om hur asylsökande ska tas emot när de kommer till ett 
EU-land. Enligt de nya EU-reglerna om gemensamma 
skydds- och mottagandenormer ska alla asylsökande 
garanteras samma möjligheter till internationellt skydd 
i hela EU. De ska ha en värdig levnadsstandard i form 
av logi, kläder, mat och bidrag. 

Den spanska kustbevakningen stoppar en fiskebåt överfylld med migranter utanför Teneriffas kust.
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CECILIA MALMSTRÖM
Kommissionär för inrikes frågor

Knappt 435 000 personer sökte asyl i EU under 2013. 
De flesta kom från Syrien med 12 procent av ansök-
ningarna. Fem medlemsländer – Tyskland, Frankrike, 
Sverige, Storbritannien och Italien – tog emot 70 pro-
cent av alla ansökningar. 
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Nära 24 000 människor blev offer för människohandel 
i Europa mellan 2008 och 2010. EU-kommissionen har 
sett till att människohandlare straffas hårdare och att 
det är obligatoriskt att skydda och hjälpa offren i alla 
EU-länder. För att gå till roten med problemen har EU nu 
en handlingsplan mot människohandel.

Nya lagar mot sexuellt utnyttjande av barn har lagts 
fram och diskuterats. Reglerna gäller åtal mot förövarna, 
skydd av offren och förebyggande insatser. Europol har 
startat Europeiska it-brottscentrumet (EC3), som bekäm-
par sexuella övergrepp och bedrägerier på nätet. Arbetet 
har lett till flera anhållanden. 

EU-kommissionen har publicerat sin första rapport om 
korruptionen i EU, där vi tittade på korruptionen i alla 
EU-länder och hur man bättre kan komma åt den. I rap-
porten riktas förslag till länderna, bland annat hur de kan 
förbättra insynen i finansieringen av politiska partier, se 
till att tillgångar redovisas för att undvika intressekon-
flikter och hur de rättsvårdande organen kan stärkas. 

Korruptionen kostar skattebetalarna i EU runt 120 mil-
jarder euro per år – lika mycket som EU:s årsbudget. 

I kampen mot den organiserade brottsligheten har kom-
missionen lagt fram och förhandlat om en ny lagstiftning 
om beslag av de kriminellas tillgångar. Det ska bli enk-
lare att snabbt frysa tillgångar om åklagarna misstänker 
att de misstänkta försvinner med dem annars. 

KAMPEN MOT DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN  
Vi har riktat strålkastarljuset på brottsligheten i EU:s första 
korruptionsrapport och kommit åt organiserade kriminella grupper 
genom att inrikta oss på deras vinster.

MÄNNISKOHANDEL OCH SEXUELLT  
UTNYTTJANDE AV BARN 
Vi har slagit till mot människohandlare och de som utnyttjar barn sexuellt.

Kommissionen har slagit till mot människohandlare  
och de som utnyttjar barn sexuellt. 

Kampen mot korruption i EU hindrar att miljarder  
euro hamnar i orätta händer. 
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På initiativ av kommissionen och USA har 52 länder 
bildat en global allians mot sexuellt utnyttjande av barn 
på nätet. De samarbetar för att identifiera och hjälpa  
offren och se till att fler förövare ställs inför rätta. 
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EN MODERNARE JORDBRUKSPOLITIK I EU: BRA MAT  
ÅT KONSUMENTERNA OCH BRA JOBB FÖR BÖNDERNA
Vi har stimulerat den ekonomiska tillväxten i jordbruket och främjat exporten, 
även i hårt krisdrabbade länder.

Ny syn på EU:s 
jordbrukspolitik

Den ekonomiska krisen har satt stor press på jordbru-
ket och landsbygdsekonomin, med över 500 miljoner 
konsumenter i EU som behöver säker och bra mat. Men 
tack vare jordbrukspolitiken har 12 miljoner bönder 
fått stöd och mer än 46 miljoner jobb i livsmedelsindu-
strin har kunnat behållas. Handelsavtal har skapat nya 
exportmöjligheter och märkningar med geografiska 
ursprungsbeteckningar och nya stödsystem har bidra-
git till att stimulera efterfrågan på produkter från EU. 
Vi driver också initiativ för att uppmuntra fler unga att 
satsa på jordbruk och göra det enklare för skolor som 
vill dela ut frukt och mjölk till barnen som nyttiga mel-
lanmål. Sedan 2010 har EU blivit nettoexportör jord-
bruksprodukter, vilket framgår av handelsstatistiken. Handelsavtal har skapat nya exportmöjligheter och ökat 

efterfrågan på produkter från EU.

DACIAN CIOLOŞ
Kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling
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Hela 77 procent av EU:s landyta används för jordbruk 
och skogsbruk. Vi måste därför sköta om marken för 
framtiden.

De nya ”grönare” reglerna innebär att 30 procent av 
direktstödet till bönderna ska kopplas till miljöåtgärder, 
t.ex. för att förbättra den biologiska mångfalden. 
30 procent av medlen för landsbygdsutveckling ska 
också gå till särskilda regionala miljömål.

Initiativ som för samman jordbrukare och forskare hjäl-
per den traditionella jordbrukssektorn att klara framti-
dens behov. De främjar innovation och bidrar till att lösa 
ett grundläggande problem – hur kan man producera 
mer och samtidigt värna naturresurserna och anpassa 
sig till klimatförändringarna?

De totala offentliga utgifterna för jordbruket är långt 
under 1 procent av BNP och lägre än för många andra 
politikområden. Jordbrukspolitiken står fortfarande för 
en stor del av EU:s budget, men det beror på att jordbru-
ket främst finansieras av EU i stället för av länderna eller 
regionerna.

Reformen bidrar till att göra EU:s jordbruk konkurrens-
kraftigt. Politiken bygger på böndernas beslut snarare än 
på byråkratiska alternativ – som framgår av planerna på 
slopade mjölk- och sockerkvoter – samtidigt som man 
hjälper bönderna att hantera instabila priser och mark-
nadskriser. Jordbruksstödet bygger inte längre på tidi-
gare produktion och vi har skärpt kriterierna så att stödet 
går till de bönder som faktiskt brukar jorden, i stället för 
till markägarna. EU-länderna har också större flexibilitet 
att hantera känsliga frågor inom allmänna EU-ramar. 

BÄTTRE VALUTA FÖR PENGARNA – BRA FÖR SKATTEBETALARNA
Vi har fått en effektivare jordbruksbudget för  
de kommande sju åren. Det finns mindre pengar, men de är  
mer rättvist fördelade och inriktade på jobb, tillväxt och miljön  
(se hur jordbruksstödet har förändrats över tiden).

BÄTTRE FÖR MILJÖN – BRA FÖR SAMHÄLLET
EU:s nya jordbrukspolitik stöder hållbara  
jordbruksmetoder bättre än tidigare.

Vi vill hjälpa det traditionella jordbruket  
att klara framtidens behov.

Den nya jordbruksbudgeten är rättvisare och mer inriktad  
på jobb, tillväxt och miljön.

Landsbygdsutvecklingsprogrammen bidrar till att hålla 
landsbygden levande, bevara mångfalden av traditioner 
och stödja regionala och lokala investeringar. Vi har 
också hjälpt småbrukare att satsa mer långsiktigt.
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ÖKAD KUNSKAP OCH MINSKAD CANCERRISK
Vi har ökat kunskapen för att minska antalet cancersjuka och  
infört sträng tobakslagstiftning för att bekämpa den vanligaste dödsorsaken 
som vi själva kan påverka.

Människors hälsa  
i första rummet

EU-kommissionen har inrättat ett europeiskt partnerskap 
mot cancer. Vi hjälper medlemsländerna att dela med sig 
av sin kunskap och expertis om hur man förebygger och 
behandlar cancer. De får också hjälp med att ta fram 
nationella cancerstrategier. Tack vare ökad kunskap och 
EU-riktlinjer kommer cirka 500 miljoner patienter i EU 
att undersökas för bröstcancer, livmoderhalscancer och 
tjock- och ändtarmscancer fram till 2020.

Det viktigaste är fortfarande de förebyggande hälsoin-
satserna. EU-kommissionen har tagit initiativ till nya 
stränga regler för tillverkning, presentation och försälj-
ning av tobaksvaror och tobaksrelaterade produkter. De 
nya reglerna kommer att öka kunskapen om tobakens 
skadliga hälsoeffekter, se till att tobaksprodukter blir 
mindre lockande för ungdomar och i förlängningen bidra 
till att minska antalet dödsfall i förtid (för närvarande 
700 000 per år).

Kampanjer mot rökning ska bekämpa den vanligaste 
dödsorsaken i EU som vi själva kan påverka.

TONIO BORG
Kommissionär för hälsa
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EU-kommissionen ser till att det finns en helhetssyn  
på livsmedelssäkerhet, från jord till bord och inom alla 
sektorer i livsmedelskedjan. Det innebär att 100 000 per-
soner kontrollerar mer än 20 miljoner livsmedelsföretag 
i EU – från EU:s gränser och slakterier till restauranger och 
butiker, för att kartlägga eventuella risker för folkhälsan.

Maten kontrolleras noga innan den hamnar på middags-
bordet. Nationella inspektörer kontrollerar om det  
förekommer bekämpningsmedel, kemikalierester och 
eventuella mikrobiella föroreningar. De kontrollerar också 
att märkningen är korrekt och att hygienreglerna följs.

Vi har också infört ett effektivt system för att spåra pro-
dukter genom hela livsmedelskedjan. Det har hjälpt oss 
att agera snabbt vid akuta livsmedelslarm och matfusk.

Enligt de nya reglerna ska alla läkemedel som säljs på 
EU-marknaden kontrolleras regelbundet. Man ska också 
vidta åtgärder om patienterna får biverkningar.

Patienternas medverkan har också förbättrats. Under 
2012 anmälde patienterna 60 procent fler fall av biverk-
ningar än de två föregående åren. Det är ett direkt resul-
tat av det förbättrade rapporteringssystemet enligt de  
nya reglerna.

EU-kommissionen har också infört en ny symbol (en uppo-
chnedvänd svart triangel) för de läkemedel som ska över-
vakas extra noga efter att de släppts ut på marknaden.

SÄKRA LÄKEMEDEL
Vi har nya regler som ska garantera att läkemedel som säljs  
på EU-marknaden är bland de säkraste i världen.

SÄKER MAT
Vi har skärpt gällande regler och kontroller så  
att EU-invånarna ska kunna äta den säkraste maten i världen.

EU:s politik för säkra livsmedel bidrar till att skydda  
folkhälsan och konsumenterna.

EU:s regler ser till att patienter får mediciner som  
är säkra, effektiva och av hög kvalitet.
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SHOPPA SÄKERT I HELA EU
Vi löser konsumenternas klagomål  
när de handlar i andra EU-länder.

Konsumenten  
i främsta rummet

Den inre marknaden som omfattar de 28 EU-länderna 
erbjuder konsumenterna ett enormt utbud, men det är 
viktigt att känna sig trygg när man shoppar i utlandet. 
De europeiska konsumentcentrumen har hjälpt till med 
120 000 klagomål sedan 2010. Ytterligare 290 000 kon-
sumenter har fått information om sina rättigheter. Det 
EU-finansierade nätverket hjälper oss att handla i andra 
länder med större förtroende.

Tack vare nätverket för europeiska konsumentcentrum  
kan du handla tryggt i andra EU-länder.

NEVEN MIMICA
Kommissionär för konsumentpolitik
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EU-invånarna tycker att det är viktigt att djuren mår 
bra. Tack vare nya EU-regler är det nu förbjudet att 
testa kosmetika på djur i hela EU. Det innebär att cirka 
27 000 djur inte längre behöver lida varje år och att 
kosmetika som har testats på djur inte längre får säl-
jas på EU-marknaden.

Med hjälp av EU-kommissionens varningssystem Rapex 
försöker EU garantera en hög nivå på hälsoskyddet och 
säkerheten för alla konsumenter. Rapex omfattar allt 
från tillverkningen till användningen i våra hem. EU:s 
produktsäkerhetsregler innebär att bara varor som är 
säkra får säljas i EU. Det är en garanti för att vi kan 
köpa varor i trygg förvissning om att våra familjer skyd-
das mot farliga varor.

PRODUKTERNA VI KÖPER SKA VARA SÄKRA
Varje år hindrar vi över 2 000 farliga varor –  
allt från leksaker till bilar, kläder och elapparater –  
från att komma ut i butikerna i EU.

INGA FLER PLÅGSAMMA TESTER PÅ DJUR
Vi har förbjudit att kosmetika testas på djur.

Enligt EU:s produktsäkerhetsregler får bara  
säkra varor säljas på marknaden i EU.

Kosmetika som har testats på djur  
får inte längre säljas på EU-marknaden.
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Kontakta EU

ONLINE

Information på alla officiella EU-språk finns på webbplatsen Europa:

www.europa.eu

PERSONLIGEN

Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. 

Adresserna hittar du på webbplatsen: www.europedirect.europa.eu

PER TELEFON ELLER E-POST

Europe Direct är en frågelåda som ger svar om EU. Du kan ringa gratis till 00 800 6 7 8 9 10 11 (vissa 
mobiltelefonoperatörer ger inte tillgång till 00800-nummer eller tar betalt för sådana samtal) (eller, om  
du är utanför EU, betala för ett samtal till + 32 22999696) eller skicka e-brev till europedirect.europa.eu

LÄS OM EUROPA

Publikationer om EU på ett klick i EU Bookshop bookshop.europa.eu 

För att få fler upplysningar och publikationer om Europeiska unionen  
på svenska kan du vända dig till:

EUROPEISKA KOMMISSIONENS 
REPRESENTATIONER

Representationen i Sverige 
Regeringsgatan 65 
Box 7323 
SE-103 90 Stockholm 
SVERIGE 
Tfn +46 856244411 
Internet: www.eukomm.se 
E-post: bursto@ec.europa.eu 

Representationen i Finland 
Malmgatan 16 
PB 1250 
FI-00101 Helsingfors 
FINLAND 
Tfn +358 96226544 
Internet: www.ec.europa.eu/finland  
E-post: comm-rep-hel@ec.europa.eu 

EUROPAPARLAMENTETS 
INFORMATIONSKONTOR

Informationskontoret i Sverige  
Regeringsgatan 65, 6 tr 
SE-111 56 Stockholm  
SVERIGE 
Tfn +46 856244455  
Internet: www.europarl.europa.eu/
stockholm  
E-post: epstockholm@europarl.europa.eu 

Kontoret i Finland 
Malmgatan 16 
FI-00100 Helsingfors 
FINLAND 
Tfn +358 96220450 
Internet: www.europarl.fi  
E-post: ephelsinki@europarl.europa.eu

Kommissionen och parlamentet har 
också kontor i Europeiska unionens övriga 
medlemsstater. Europeiska unionens 
delegationer finns även på andra platser 
runtom i världen.
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