EU (Ikke færdigt)

af Joachim Ohrt Fehler, www.fehler.dk 2017.

Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU.
•
•
•

Det politiske kriterium
Landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og
respekt for og beskyttelse af mindretal.
Det økonomiske kriterium
Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne klare konkurrencepresset og
markedskræfterne inden for EU.
Kriteriet om overtagelse af EU's samlede regelværk "acquis communautaire"
Landet må være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger af et medlemskab,
herunder acceptere målet om en politisk, økonomisk og monetær union.

Samarbejdet
Indre marked: Ingen toldgrænser (frihandelsområde) + fælles toldmur udadtil (toldunion) + fri
bevægelighed for arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser (fællesmarked)

Euroen:

EU Medlemslande (siden): 1952: Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene,
Luxembourg. 1973: Storbritannien (Stemt sig ud af EU), Irland, Danmark. 1981: Grækenland.
1986: Spanien, Portugal. 1995: Sverige, Finland, Østrig. 2004: Polen, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet,
Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Cypern, Malta. 2007: Bulgarien, Rumænien. 2013: Kroatien.

Eurolande (siden): 1999: Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Irland,
Spanien, Portugal, Østrig, Finland. 2001: Grækenland. 2007: Slovenien. 2008: Cypern, Malta.
2009: Slovakiet. 2011: Estland. 2014: Letland. 2015: Litauen.

Kommissionen (udøvende magt)
•

Hvert land har deres en kommissær, som ikke skal pleje landenes interesser men hele
EUs.

•

Initiativret: Kommissionen har monopol på at fremsætte lovforslag i EU.

•

Ministerrådet og EU-parlamentet kan dog bede kommissionen om at tage stilling til nye
love (Tjek).

•

Med 1 mio underskrifter kan en gruppe borgere i EU bede kommissionen om at tage
stilling til et lovforslag, selvom der ikke er garanti for at det bliver sendt videre til
afstemning (Tjek).

•

Kommissionen træffer beslutninger ved simpelt flertal, men typisk tilstræbes
enstemmighed.

•

Kommissionen har som udøvende magt ansvar for forvaltningen af EUs budget.

•

Som den udøvende magt i EU skal kommisionen sørge for at landende og andre
overholder EU's love. Eksempelvis giver kommisionen henstilliger og gennemfører
retsager ved EU domstolen imod lande der ikke overholder lovene.

•

Kritik: Udemokratisk i kraft af at… ***

Ministerrådet (lovgivende magt)
•

I ministerrådet mødes den minister fra hvert land der tager sig af det område der er på
dagsordnen. Når der er tale om et ministerrådsmøde med de øverste statsledere kaldes det
det europæiske råd.

•

Ministerrådet repræsenterer nationalstaternes interesser.

•

Ministerådets beslutningsprocesser
•

På de overstatslige områder (føderale niveau) i EU træffer ministerrådet efter den
almindelige lovgivningsprocedure beslutninger ved kvalificeret flertal som kræver:
o

55 % af medlemsstaterne (store og små lande er ligestillet).

o

65 % af EU's befolkning (Store lande har fordel).

o

Et blokerende mindretal skal bestå af mindst fire medlemsstater, som repræsenterer mere
end 35 % af EU's befolkning (Tre af de største lande er derved ikke nok til at blokere).

•

På de mellemstatslige områder (konføderale niveau) i EU træffer ministerrådet beslutninger ved
enstemmighed. Her kan alle lande blokere forslag med deres vetoret.

•

Kritik: Udemokratisk… ***

Europa-parlamentet (lovgivende magt)

•

I Europa parlamentet sidder 751 parlamentsmedlemmer, som er valgt direkte af
befolkningerne i deres respektive lande for en periode på 5 år.

•

Europa-parlamentet repræsenterer de europæiske befolkningers holdninger og er EUs
mest demokratiske institution.

•

Landene tildeles pladser i parlamentet efter landets størrelse hvor de mindre lande får en
større andel pladser og de større lande får en mindre andel pladser end deres
befolkningsantal svarer til. Danmark har 13 pladser.

•

Europa-parlamentet er medlovgiver ved den almindelige lovgivningsprocedure og skal
godkende og eftergodkende EUs budget, samt udøve demokratisk kontrol med EUs
institutioner, især kommissionen.

•

Kritik: Det er spild af penge at medlemmerne ca. en gang om månederne skal rejse fra
Bruxelles i Beligien, hvor EU institutionerne primært ligger, til Strasbourg for at
tilfredsstille Frankrigs ønske.

EU domstolen (dømmende magt)
•

EU-Domstolen, som ligger i Luxembourg er den øverste dømmende myndighed i EU.

•

Den består af en dommer fra hvert medlemsland der ikke skal pleje landenes interesser men
hele EUs.

•

Dommerne udnævnes af hvert lands regering for en periode på 6 år.

•

Domstolen skal sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes på samme måde i hele
EU, uanset hvilket medlemsland en tvist udspringer fra.

•

Både lande, EU institutioner, virksomheder og enkelpersoner kan føre sager ved EU
domstolen.

•

På de områder hvor medlemslandene har afgivet suverænitet til EU vil EU domstolen kunne
underkende nationale domme.

•

Kritik: EU domstolen kritiseres for at dømme til fordel for mere EU integration og derved
skabe præcedens for at EU bestemmer mere og mere selvom der aldrig er vedtaget EU
traktater der klart har vedtaget det.

Forordning: Lov som virker direkte i alle lande så snart loven er vedtaget i EU.
Direktiv: Lovrammer som landenes parlamenter skal integrere i deres lovgivning på deres egen
måde. Der kan altså være stor forskel på hvordan direktiver kommer til at påvirke borgerne i
forskellige lande.

Danmarks EU forbehold
•

Forbehold for eurosamarbejdet

•

Forbehold for fælles militært samarbejde

•

Forbehold for overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender

•

Forbehold fra unionsborgerskab

Legitimitet: Demokratisk underskud ***
Suverænitet: Selvbestemmelse.

Føderalisme: EU skal være et overstatsligt samarbejde, hvor det enkelte land opgiver suverænitet til fordel
for fælles indflydelse på andre EU-landes politik.
Konføderalisme: EU skal være et mellemstatsligt samarbejde om de ting nationerne i fællesskab skal blive
enige om. Her beholder staterne deres suverænitet, mens EUs politik begrænses til hvad der kan opnås
enighed om.
EU har både føderalistiske og konføderalistiske træk afhængigt af hvilket område man ser på.
Neo-funktionalisme: Integration præges af spill-over effekten som gør at samarbejde på et område kan
skabe behov for øget samarbejde på andre områder.
Intergovermentalisme: Med udgangspunkt i realismen siger man at staterne som aktører er med i EU fordi
de ser fordele ved det for dem selv.
Integration i bredden: Flere lande optages i samarbejdet.
Integration i dybden: Flere områder underlægges fælles regler.

Formandskabet: EU-landene skiftes til at være formand for Ministerrådet i et halvt år ad gangen.
Lissabontraktaten har medført en række ændringer af hvordan EU er repræsenteret udadtil med bl.a.
en fast formand for Det Europæiske Råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik.

Den Europæiske Centralbank (ECB): Den Europæiske Centralbank ligger i Frankfurt og
varetager euroens pengepolitik og valutapolitik. Det er især ECBs fastsættelse af euroens rente der
er central. Dertil er det ECB der bestemmer hvor mange euro de enkelte landes centralbanker må
trykke. ECB er politisk uafhængig og må ikke modtage instrukser fra hverken EUs institutioner
eller medlemslandene. ECB’s hovedopgave er at sikre prisstabilitet i euroområdet, hvilket er blevet
defineret som et inflationsniveau tæt på men under to procent på årsbasis. Når denne målsætning
ikke er i fare, kan ECB endvidere understøtte EU’s generelle økonomiske politikker.

Schengen-samarbejdet: Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem en række europæiske
lande med det formål at skabe et fælles område uden indre grænser. Udgangspunktet for Schengensamarbejdet er ophævelse af personkontrollen ved de fælles grænser inden for Schengen-området
suppleret med fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser og ens visumregler for
tredjelandsborgere. Derudover indebærer Schengen-samarbejdet også en styrkelse af landenes
samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, illegal indvandring m.m.
Schengen-samarbejdet er blevet en del af EU og derfor skal alle nye EU-lande deltage. Derudover
deltager Norge, Island og Schweiz som står udenfor EU. Storbritannien og Irland deltager kun i
visse dele af Schengen-samarbejdet, mens Rumænien, Bulgarien og Cypern forbereder sig på at
indgå fuldt ud.

Overstatsligt samarbejde (Føderalt Niveau)
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Landbrugsstøtten er en af de største poster på EU’s budget
Stabilitetspagten
Finanspagten

