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Hvad er EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

HVAD ER EU?

1 siden Den Europæiske Union – EU – blev oprettet,
Lige
har den udviklet sig, og der er kommet flere og flere
lande med, som i fællesskab prøver at skabe en bedre
fremtid
2 for alle. Hvor meget ved du om EU? Ved du
f.eks., hvad der gør EU til noget unikt, og hvilke lande
der er medlemmer? Test dig selv med denne quiz, og
find ud af, om du er ekspert i EU!
3
© iStock.com/kentarcajuan

SPØRGSMÅL

1/13

Efter de to ødelæggende verdenskrige i det 20. århundrede, hvor millioner af mennesker
mistede livet, besluttede en række europæiske lande at arbejde sammen om at forhindre nye
blodsudgydelser.

Hvem var disse grundlæggere af EU?

1 Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland og
1
Spanien.
2 Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland.
2
3 Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Holland og Danmark.
3
© dalbera (CC BY-NC 2.0)
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Hvad er EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL
SPØRGSMÅL

2/13

De grundlæggende lande besluttede, at de skulle have fælles kontrol over deres kul- og
stålindustrier, så de ikke i smug kunne producere våben til at bruge mod hinanden. Derefter gik
de i gang med at udvide samarbejdet til andre økonomiske sektorer.

Hvad hed den organisation, de oprettede i 1957?

1
1 Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.
2
2 Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.
3
3 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

SPØRGSMÅL
SPØRGSMÅL

3/13

Kort tid efter anden verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. Berlinmuren, som delte byen i
et Østberlin og et Vestberlin i næsten tre årtier, blev et symbol på denne opdeling lige til sit
fald i 1989.

Hvilken af disse påstande er sand?

Modstanden mod det kommunistiske styre i Central- og
1
1 Østeuropa førte til Berlinmurens fald.
Med Tysklands genforening i 1990 blev Vesttyskland en del af
2
2 EU.
Tyskland slog Argentina 1-0 i verdensmesterskabet i fodbold i
3
3 1990.
© Romtomtom (CC BY-NC 2.0)
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Hvad er EU?
Spørgsmål

Med den første udvidelse i 1973 kom EU op på ni medlemslande.

SPØRGSMÅL

Hvem var disse tre nye lande?

4/13

1 Danmark, Irland og Storbritannien
1
2 Norge, Danmark og Irland
2
3 Storbritannien, Grønland og Danmark
3

SPØRGSMÅL

I 1970’erne blev tre europæiske lande, som tidligere havde været regeret af en diktator,
demokratier og kunne derfor ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilken af disse påstande er sand?

5/13

1 Grækenland, Spanien og Portugal blev alle medlemmer i 1986
1
2 Grækenland blev medlem i 1981. Spanien og Portugal fulgte trop
2
i 1986.
3 Grækenland og Spanien blev medlemmer i 1981, og Portugal
3
fulgte efter i 1986.
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Hvad er EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

6/13

Berlinmurens fald banede vejen for de central- og østeuropæiske lande, som havde været
styret af det tidligere Sovjetunionen. De kunne nu reformere deres samfund og komme med i
EU.

Hvilken af disse påstande er sand?

10 central- og østeuropæiske lande kom med i EU den 1. maj
1
1 2004, og dermed nåede medlemstallet op på 25.
8 lande fra Central- og Østeuropa og to øer i Middelhavet blev
2
2 medlemmer af EU i maj 2004.
10 lande, bl.a. Bulgarien, Ungarn, Polen og Rumænien, kom med i
3
3 EU den 1. maj 2004.

SPØRGSMÅL

Der flages med det europæiske flag ved parlamenter offentlige bygninger, parker og
monumenter overalt i Europa.

Hvad betyder de 12 gule stjerner på en blå baggrund?

7/13

Antallet af lande, der var medlemmer af EU, da flaget blev
1
1 designet.

2
2 Enhed, solidaritet og harmoni mellem de europæiske folk.
3
3 En cirkel af viden og sandhed.
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Hvad er EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

8/13

Hvilket EU-land ...
• ... er et af de seks monarkier i Den Europæiske Union
• ... er kendt for sine midsommerfester og
• ... blev medlem af EU i 1995 sammen med to andre lande?

1 Sverige
1
2 Finland
2
3 Estland
3
© Mikael Damkier/Stock.Adobe.com

SPØRGSMÅL

9/13

Hvilket EU-land ...
• ...udkæmpede en uafhængighedskrig mellem 1991 og 1995
• ...har på sit flag landets rigsvåben med røde og hvide skaktern
• ...er det seneste land, der er blevet medlem af EU?

1 Bulgarien

2 Kroatien

3 Slovenien
© Jayakanth/Stock.Adobe.com
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Hvad er EU?
Spørgsmål

Hvor mange officielle sprog er der i EU?
SPØRGSMÅL

10/13

1 24

2 23

3 19
©Hafiez Razali/Stock.Adobe.com

SPØRGSMÅL

11/13

1 Karlsprisen

2 Sakharovprisen

3 Nobels fredspris

8

Selv om der til tider kan være uenighed mellem nogle af medlemslandene, har EU’s
grundprincipper ikke ændret sig siden starten for mere end 60 år siden. I 2012 blev EU
anerkendt for sit arbejde med at forene Europa.

Hvilken pris fik EU?

Hvad er EU?
Spørgsmål

Hvert år fejrer EU sin fødselsdag den 9. maj.

SPØRGSMÅL

Hvad hed den mand, der den 9. maj 1950, fremlagde den plan, der
betragtes som starten på det, vi nu kalder EU?

12/13

1 Alcide De Gasperi

2 Robert Schuman

3 Konrad Adenauer.

SPØRGSMÅL

I EU-traktaterne står der, hvordan beslutninger, der gælder for EU-landene, skal træffes, og på
hvilke områder EU-landene handler i fællesskab.

I hvilken europæisk by blev den seneste traktat underskrevet?

13/13

1 Rom

2 Amsterdam

3 Lissabon
© EyesTravelling/StockAdobe.com
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Hvad er EU?
Svar



SVAR

1/13

Efter de to ødelæggende verdenskrige i det 20. århundrede, hvor millioner af mennesker
mistede livet, besluttede en række europæiske lande at arbejde sammen om at forhindre nye
blodsudgydelser.

Hvem var disse grundlæggere af EU?
Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland.

Sådan startede det hele
Grundlæggerne af EU var: Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg
og Holland. Spanien kom med i EU i 1986, og Danmark i 1973.

SVAR

2/13

De grundlæggende lande besluttede, at de skulle have fælles kontrol over deres kul- og
stålindustrier, så de ikke i smug kunne producere våben til at bruge mod hinanden. Derefter gik
de i gang med at udvide samarbejdet til andre økonomiske sektorer.

Hvad hed den organisation, de oprettede i 1957?
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Nye økonomiske sektorer
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EF) blev oprettet med
Romtraktaten, som blev underskrevet i den italienske hovedstad den 25.
marts 1957.
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev oprettet nogle år tidligere med
Paristraktaten, som blev underskrevet den 18. april 1951 og trådte i kraft
den 23. juli 1952.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er et rådgivende
EU-organ, som blev oprettet i 1957. Det består af repræsentanter for
arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre interessegrupper.
EØSU er et forbindelsesled mellem EU’s borgere og de institutioner i EU,
der tager beslutningerne.
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Hvad er EU?
Svar

SVAR

3/13

Kort tid efter anden verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. Berlinmuren, som delte byen i
et Østberlin og et Vestberlin i næsten tre årtier, blev et symbol på denne opdeling lige til sit
fald i 1989.

Hvilken af disse påstande er sand?
Modstanden mod det kommunistiske styre i Central- og Østeuropa førte til
Berlinmurens fald.

Berlinmurens fald
Kommunismens sammenbrud i Central- og Østeuropa, som begyndte i Polen
og Ungarn, blev symboliseret af Berlinmurens fald den 9. november 1989.
Tyskland er en af EU’s grundlæggere, men det var Vesttyskland, der
underskrev den første traktat i 1951. Da Tyskland blev genforenet i oktober
1990, var det derfor det tidligere Østtyskland, der kom med i EU.
Det var Vesttyskland, der slog Argentina 1-0 og dermed vandt fodbold-VM i
juli 1990. Øst- og Vesttyskland blev ikke genforenet som ét land før den 3.
oktober samme år. Tyskland vandt først fodboldverdensmesterskabet som
samlet nation i 2014 igen med 1-0 over Argentina.
© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0).

Med den første udvidelse i 1973 kom EU op på ni medlemslande.

SVAR

Hvem var disse tre nye lande?

4/13
Danmark, Irland og Storbritannien

Den første udvidelse
Danmark, Irland og Storbritannien blev medlemmer af det, der dengang
hed EF (De Europæiske Fællesskaber) den 1. januar 1973. Disse nye
lande tilsluttede sig fællesskabet med Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien,
Luxembourg og Holland, og dermed kom medlemstallet op på ni.
Ved en folkeafstemning besluttede Norge sig for ikke at blive medlem.
Grønland kom med i EF i 1973 sammen med Danmark, men trak sig senere
ud efter en folkeafstemning i 1982. Grønland er dog stadig associeret med
EU som et oversøisk territorium. Det Forenede Kongerige trådte ud af Den
Europæiske Union i 2020.
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Hvad er EU?
Svar

SVAR

I 1970’erne blev tre europæiske lande, som tidligere havde været regeret af en diktator,
demokratier og kunne derfor ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilken af disse påstande er sand?

5/13
Grækenland blev medlem i 1981. Spanien og Portugal fulgte trop i 1986.

Nye demokratier kommer med i EU
Grækenland, Spanien og Portugal blev i stand til at ansøge om EUmedlemskab, da de blev omdannet til demokratier.
I 1981 kom Grækenland med som den første, og dermed var der nu 10
medlemmer af EU. Spanien og Portugal fulgte Grækenlands eksempel i
1986.

SVAR

6/13

Berlinmurens fald banede vejen for de central- og østeuropæiske lande, som havde været
styret af det tidligere Sovjetunionen. De kunne nu reformere deres samfund og komme med i
EU.

Hvilken af disse påstande er sand?
8 lande fra Central- og Østeuropa og to øer i Middelhavet blev medlemmer af EU i
maj 2004.

Udvidelsen i 2004
I 2004 blev 10 lande medlemmer af EU: 8 lande fra Central- og Østeuropa
– Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn –
og Middelhavsøerne Cypern og Malta.
Denne historiske udvidelse bragte det samlede antal medlemslande op på
25.
Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU tre år senere, den 1. januar
2007.

12

Hvad er EU?
Svar

SVAR

Der flages med det europæiske flag ved parlamenter offentlige bygninger, parker og
monumenter overalt i Europa.

Hvad betyder de 12 gule stjerner på en blå baggrund?

7/13
Enhed, solidaritet og harmoni mellem de europæiske folk.

EU-flaget
De 12 gule stjerner på en blå baggrund repræsenterer de europæiske
befolkninger i en cirkel, som er symbolet på enhed.
Det europæiske flag symboliserer både selve Den Europæiske Union og dens
idealer – enhed, solidaritet og harmoni mellem de europæiske folk.

SVAR

8/13

Hvilket EU-land ...
• ... er et af de seks monarkier i Den Europæiske Union
• ... er kendt for sine midsommerfester og
• ... blev medlem af EU i 1995 sammen med to andre lande?
Sverige

Sverige
Sverige blev medlem af EU i 1995 samtidig med Finland og Østrig.
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Hvad er EU?
Svar

SVAR

9/13

Hvilket EU-land ...
• ...udkæmpede en uafhængighedskrig mellem 1991 og 1995
• ...har på sit flag landets rigsvåben med røde og hvide skaktern
• ...er det seneste land, der er blevet medlem af EU?
Kroatien

Kroatien
Kroatien kom med i EU i 2013 og er dermed det nyeste medlem.
Slovenien blev medlem i 2004 og Bulgarien i 2007.

Hvor mange officielle sprog er der i EU?
SVAR

10/13
24

ES

NL

HR

HU
LV

LT

EU’s officielle sprog

ET

EN

Da Kroatien i 2013 kom med i EU, kom antallet af officielle sprog op på 24.
Det betyder, at du kan skrive til EU-institutionerne på et hvilket som helst af
de 24 officielle sprog og få svar tilbage på samme sprog.

SL
GA
SK

EL
FR

PT

DE

IT

PL
RO
MT

CS
SV
FI

BG
DA
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Hvad er EU?
Svar

SVAR

11/13

Selv om der til tider kan være uenighed mellem nogle af medlemslandene, har EU’s
grundprincipper ikke ændret sig siden starten for mere end 60 år siden. I 2012 blev EU
anerkendt for sit arbejde med at forene Europa.

Hvilken pris fik EU?
Nobels fredspris

Nobels fredspris
Sakharovprisen uddeles hvert år af Europa-Parlamentet til personer, som
har gjort en ekstraordinær indsats i kampen for menneskerettigheder
forskellige steder i verden.
Karlsprisen gives for fremragende arbejde til gavn for europæisk enhed. I
1969 blev prisen for første gang tildelt en europæisk institution – EuropaKommissionen – i stedet for en person.

Hvert år fejrer EU sin fødselsdag den 9. maj.

SVAR

Hvad hed den mand, der den 9. maj 1950, fremlagde den plan, der
betragtes som starten på det, vi nu kalder EU?

12/13
Robert Schuman.

Europadagen
Vore dages EU stammer tilbage fra 9. maj 1950, hvor Frankrigs
udenrigsminister, Robert Schuman, foreslog, at de europæiske lande i
fællesskab skulle styre kul- og stålproduktionen. Når landene sammen skulle
beslutte, hvad der skulle ske med Europas kul og stål, ville ingen af dem
kunne fremstille våben, uden at de andre fandt ud af det.
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Hvad er EU?
Svar

SVAR

I EU-traktaterne står der, hvordan beslutninger, der gælder for EU-landene, skal træffes, og på
hvilke områder EU-landene handler i fællesskab.

I hvilken europæisk by blev den seneste traktat underskrevet?

13/13
Lissabon

Lissabontraktaten
Lissabontraktaten blev underskrevet i den portugisiske hovedstad den 13.
december 2007 og trådte i kraft den 1. december 2009. Formålet med den
var at gøre EU mere demokratisk og velfungerende og sætte EU-landene i
stand til at tale med én stemme i indsatsen for at løse globale problemer
som f.eks. klimaforandringer.
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

HVORDAN FUNGERER EU?

Ved du, hvem der beslutter hvad i EU? Test din viden
om de vigtigste institutioner og de mennesker, der
arbejder i dem.

SPØRGSMÅL

Bruxelles er Belgiens hovedstad, men bliver også tit omtalt som Europas hovedstad, fordi det
er dér, de fleste af EU’s store institutioner har hovedsæde.

Hvilken af disse påstande er sand?

1/13

Europa-Kommissionen har alene ret til at vedtage nye EU-love og

1 tiltag.
2

Europa-Kommissionen (Kommissionen) foreslår ny love, men det er
Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) og Europa-Parlamentet (EUParlamentet), der træffer den endelige beslutning om alle EU’s love.

Det Europæiske Råd, som består af EU-landenes stats- og

3 regeringschefer, vedtager EU’s love.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

Europa-Kommissionen består af én kommissær pr. EU-land. Kommissionens medlemmer
kaldes kommissærer.

Hvilken af disse påstande er sand?

2/13

1 Kommissærerne repræsenterer deres egne landes synspunkter.
For at blive kommissær, skal man først være tjenestemand i sit

2 eget land.

Kommissærerne foreslås af deres egne regeringer og skal

3 godkendes af Europa-Parlamentet.

SPØRGSMÅL

Europa-Parlamentet er folkets stemme i EU. Det repræsenterer EU-landenes borgere, når der
træffes beslutninger.

Hvilken af disse påstande er sand?

3/13

Europa-Parlamentets medlemmer udnævnes af EU-landenes

1 nationale parlamenter.

Europa-Parlamentet vælges direkte af EU-borgerne hvert fjerde

2 år.

Lande med en stor befolkning har flere EU-

3 parlamentsmedlemmer end lande med en lille befolkning.
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

4/13

Rådet for Den Europæiske Union repræsenterer EU-landenes regeringer. Her mødes ministre
for forskellige politikområder fra alle medlemslandene for at drøfte EU-spørgsmål og træffe
beslutning om EU-politikker og -love.

Hvilken af disse påstande er sand?

1 De enkelte ministre i Rådet stemmer på vegne af deres regering.
EU-landene står på skift i spidsen for Rådets arbejde i ét år ad

2 gangen.

3 Alle beslutninger i Rådet skal vedtages enstemmigt.
© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

SPØRGSMÅL

I Det Europæiske Råd mødes EU-landenes stats- og regeringschefer. Deres møder kaldes også
EU-topmøder.

Hvilken af disse påstande er sand?

5/13

Formanden for Det Europæiske Råd udnævnes for to år ad

1 gangen.

2 Der er EU-topmøde i Strasbourg en gang om måneden.
Det Europæiske Råd fastsætter EU’s vigtigste prioriteter og

3 overordnede politiske retning.
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

Den Europæiske Unions Domstol blev oprettet i 1952 for at sikre, at EU’s love bliver fortolket
og brugt på den samme måde i alle EU-lande.

Hvilken af disse påstande er sand?

6/13

1 EU-Domstolen hører hjemme i Frankfurt.
Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen af en EU-lov,

2 kan den anmode EU-Domstolen om afklaring.

For at forenkle EU-Domstolens arbejde, bliver alle sager

3 udelukkende behandlet på engelsk, fransk og tysk.

SPØRGSMÅL

EU’s borgere kan få indflydelse på EU’s politik på en række måder, f.eks. ved at starte eller
støtte et europæisk borgerinitiativ

Hvilken af disse påstande er sand?

7/13

Du har brug for støtte fra en million mennesker fra syv eller

1 flere EU-lande for at kunne indsende et borgerinitiativ til EuropaKommissionen til behandling.

Enhver EU-borger kan bede Europa-Kommissionen om at stille

2 forslag om lovgivning.

3 Der er ingen nedre aldersgrænse for at støtte et borgerinitiativ.
© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

8/13

Jeg er formand for en europæisk institution og er blevet valgt af Europa-Parlamentet for en
periode på fem år.
Jeg står i spidsen for EU-kommissærerne. Vores opgave er at varetage EU’s interesser som
helhed.
Jeg er den første kvinde, der er blevet valgt til denne rolle.

Hvem er jeg?

Du er Christine Lagarde, formand for Den Europæiske

1 Centralbank.

2 Du er Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen.

3 Du er Emily O’Reilly, Den Europæiske Ombudsmand.

SPØRGSMÅL

9/13

Jeg koordinerer og gennemfører EU’s politik over for andre lande og organisationer.
Jeg repræsenterer EU på den internationale scene, f.eks. i FN.
Jeg var tidligere spansk minister og formand for Europa-Parlamentet mellem 2004 og 2007.

Hvem er jeg?

1 Du er Paschal Donohoe, Formand for Eurogruppen.

2 Du er Didier Reynders, EU-kommissær for retlige anliggender.
Du er Josep Borrell, Unionens højtstående repræsentant for

3 udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for
Kommissionen.
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

10/13

Jeg er formand for en europæisk institution, som repræsenterer EU-borgerne.
Jeg underskriver EU-budgettet for at godkende det.
Jeg kommer fra det mindste EU-land.

Hvem er jeg?

1 Du er Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank

2 Du er Emily O’Reilly, Den Europæiske Ombudsmand

3 Du er Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet

SPØRGSMÅL

11/13

Jeg er formand for en europæisk institution og er blevet udnævnt for en periode på to et halvt
år.
Jeg leder EU-topmøderne, mellem de 28 medlemslandes stats- og regeringschefer.
Jeg var Belgiens premierminister i fem år.

Hvem er jeg?

1 Du er Charles Michel, Formand for Det Europæiske Råd.

2 Du er Paschal Donohoe, Formand for Eurogruppen.
Du er Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske

3 Revisionsret.
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Hvordan fungerer EU?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

Hvor mange møder holder EU-Parlamentet om året, og hvor finder de
sted?

12/13

1 12 møder i Bruxelles og op til 6 i Strasbourg.

2 12 møder i Strasbourg og op til 6 i Bruxelles.

3 12 møder i Strasbourg og 6 i Bruxelles.

SPØRGSMÅL

13/13

1

Ca. 33 000 mennesker arbejder i Europa-Kommissionen i mange forskellige jobs. Der er tale
om alt lige fra administrative medarbejdere, eksperter på forskellige fagområder, oversættere,
tolke og til sekretærer.

Hvilken af disse påstande er sand?

Kommissionens stab af medarbejdere ansættes via udvælgelsesprøver
og består af borgere fra alle EU-landene.

Du behøver ikke at være EU-borger for at arbejde for EU-

2 Kommissionen.

Inden man kan blive ansat i Kommissionen, skal man have været

3 EU-praktikant.
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Hvordan fungerer EU?
Svar

SVAR

Bruxelles er Belgiens hovedstad, men bliver også tit omtalt som Europas hovedstad, fordi det
er dér, de fleste af EU’s store institutioner har hovedsæde.

Hvilken af disse påstande er sand?

1/13

Europa-Kommissionen (Kommissionen) foreslår ny love, men det er Rådet for Den
Europæiske Union (Rådet) og Europa-Parlamentet (EU-Parlamentet), der træffer den endelige
beslutning om alle EU’s love.

Sådan vedtages EU’s lovgivning
Kommissionen laver forslag til ny EU-lovgivning.
Forslagene bliver så drøftet, ændret og til sidst godkendt – eller afvist – af
Rådet (som repræsenterer medlemslandenes regeringer) og EU-Parlamentet
(som er direkte valgt af EU-borgerne).
Det er den mest benyttede beslutningsprocedure i EU og kaldes den
almindelige lovgivningsprocedure eller den fælles beslutningsprocedure.

SVAR

Europa-Kommissionen består af én kommissær pr. EU-land. Kommissionens medlemmer
kaldes kommissærer.

Hvilken af disse påstande er sand?

2/13

Kommissærerne foreslås af deres egne regeringer og skal godkendes af EuropaParlamentet.

Europa-Kommissionen
Kommissærer repræsenterer ikke deres eget lands holdninger, men EU’s
fælles interesser.
Det er de nationale regeringer, der foreslår kommissærerne, og mange af
dem har tidligere været ledende politikere i deres eget land. Den person,
der er kandidat til at blive formand for Kommissionen, udvælger de mulige
kommissærer ud fra disse forslag.
Hver af de foreslåede kommissærer skal præsentere deres visioner
for EU i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål. Derefter stemmer
parlamentarikerne om, hvorvidt de kan godkende hele det nye hold af
kommissærer. Til slut udnævnes kommissærerne af Det Europæiske Råd
(EU’s stats- og regeringschefer).
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3/13

Europa-Parlamentet er folkets stemme i EU. Det repræsenterer EU-landenes borgere, når der
træffes beslutninger.

Hvilken af disse påstande er sand?
Lande med en stor befolkning har flere EU-parlamentsmedlemmer end lande med
en lille befolkning.

Europa-Parlamentet
EU’s borgere kan hvert femte år stemme på dem, de ønsker skal
repræsentere dem i EU-Parlamentet.
Pladserne i EU-Parlamentet fordeles mellem medlemslandene alt efter
størrelsen af deres befolkninger, og det betyder, at store lande har flere
medlemmer i Parlamentet end mindre lande. Det seneste valg til EuropaParlamentet blev afholdt i foråret 2019. Det næste valg bliver afholdt i
2024.
Unge får stemmeret i alle EU-lande, når de fylder 18 år, bortset fra Østrig,
hvor de kan stemme, når de fylder 16, og Grækenland, hvor de kan stemme,
når de fylder 17.
© tanaonte/Stock.Adobe.com

SVAR

4/13

Rådet for Den Europæiske Union repræsenterer EU-landenes regeringer. Her mødes ministre
for forskellige politikområder fra alle medlemslandene for at drøfte EU-spørgsmål og træffe
beslutning om EU-politikker og -love.

Hvilken af disse påstande er sand?
De enkelte ministre i Rådet stemmer på vegne af deres regering.

Rådet for Den Europæiske Union
Ministrene har bemyndigelse til at forpligte deres egne regeringer til at
gennemføre de initiativer, der vedtages på møderne.
Hvis alle medlemslandene skulle vedtage alle beslutninger med
enstemmighed, ville der ikke blive gennemført ret meget i EU. På mange
områder træffer ministrene beslutninger ved flertalsafgørelse. De har
aftalt at forbeholde enstemmighed til særligt følsomme områder som f.eks.
beskatning og sikkerhedsspørgsmål.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers
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I Det Europæiske Råd mødes EU-landenes stats- og regeringschefer. Deres møder kaldes også
EU-topmøder.

Hvilken af disse påstande er sand?
Det Europæiske Råd fastsætter EU’s vigtigste prioriteter og overordnede politiske
retning.

Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd er det højeste niveau af det politiske samarbejde
mellem EU-landene.
EU’s ledere mødes mindst to gange hvert halve år. Disse EU-topmøder
holdes i Bruxelles.
Det er formanden for Det Europæiske Råd, der leder møderne.
Rådsformanden, som udnævnes for en periode på 2 ½ år, kan også indkalde
til ekstraordinære topmøder, når det er nødvendigt.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant
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6/13

Den Europæiske Unions Domstol blev oprettet i 1952 for at sikre, at EU’s love bliver fortolket
og brugt på den samme måde i alle EU-lande.

Hvilken af disse påstande er sand?
Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen af en EU-lov, kan den anmode
EU-Domstolen om afklaring.

EU-Domstolen
EU-Domstolen er den højeste juridiske myndighed i EU og ligger i
Luxembourg.
Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af
en EU-lov, kan den spørge Domstolen til råds. De nationale domstole kan
også bede EU-Domstolen om at afgøre, om deres lands love eller praksis er
forenelige med EU-lovgivningen.
Da hvert medlemsland har sit eget sprog og juridiske system, er EUDomstolen også en flersproget institution. En sådan flersprogethed findes
ikke i nogen andre domstole i verden. Hvert eneste af EU’s officielle sprog
kan være det sprog, der bruges i en retssag ved EU-Domstolen.
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EU’s borgere kan få indflydelse på EU’s politik på en række måder, f.eks. ved at starte eller
støtte et europæisk borgerinitiativ

Hvilken af disse påstande er sand?
Du har brug for støtte fra en million mennesker fra syv eller flere EU-lande for at
kunne indsende et borgerinitiativ til Europa-Kommissionen til behandling.

Din stemme
En gruppe på mindst syv EU-borgere fra syv forskellige EU-lande kan starte
et borgerinitiativ. De skal så indsamle støttetilkendegivelser fra en million
mennesker (lidt over 0,2 % af EU’s befolkning) fra mindst syv EU-lande.
Når det tal er nået kan initiativet forelægges Europa-Kommissionen til
behandling.
Det første europæiske borgerinitiativ nogensinde, Right2Water, fik 1,6
millioner underskrifter og førte til et forslag om nye regler for drikkevand.
For at støtte et initiativ skal du være berettiget til at stemme ved valg til
Europa-Parlamentet i dit land (minimumsalderen for at stemme varierer
mellem 16 og 18 år i de forskellige EU-lande).
© niphon/StockAdobe.com
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Jeg er formand for en europæisk institution og er blevet valgt af Europa-Parlamentet for en periode på
fem år.
Jeg står i spidsen for EU-kommissærerne. Vores opgave er at varetage EU’s interesser som helhed.
Jeg er den første kvinde, der er blevet valgt til denne rolle.

Hvem er jeg?
Du er Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen.

Formand for Europa-Kommissionen
Ursula von der Leyen har været formand for Europa-Kommissionen siden
den 1. december 2019.
Formanden Ursula von der Leyen repræsenterer også Kommissionen ved
EU-topmøderne, ved G7- og G20-topmøderne og ved bilaterale møder med
lande uden for EU.
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Jeg koordinerer og gennemfører EU’s politik over for andre lande og organisationer.
Jeg repræsenterer EU på den internationale scene, f.eks. i FN.
Jeg var tidligere spansk minister og formand for Europa-Parlamentet mellem 2004 og 2007.

Hvem er jeg?
Du er Josep Borrell, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen.

EU’s højtstående repræsentant
Som EU’s ledende diplomat har han ansvar for at udforme og gennemføre
EU’s udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Han er også næstformand for
Kommissionen.

SVAR

10/13

Jeg er formand for en europæisk institution, som repræsenterer EU-borgerne.
Jeg underskriver EU-budgettet for at godkende det.
Jeg kommer fra det mindste EU-land.

Hvem er jeg?
Du er Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet

Formand for Europa-Parlamentet
Roberta Metsola blev valgt som formand for Europa-Parlamentet den 18.
januar 2022 for en periode på 2 ½ år. Hun blev født i Malta i 1979 og er
den yngste formand for Parlamentet nogensinde. Hun er medlem af Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (PPE-Gruppen), som er den største politiske
gruppe i Europa-Parlamentet.
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Jeg er formand for en europæisk institution og er blevet udnævnt for en periode på to et halvt år.
Jeg leder EU-topmøderne, mellem de 28 medlemslandes stats- og regeringschefer.
Jeg var Belgiens premierminister i fem år.

Hvem er jeg?
Du er Charles Michel, Formand for Det Europæiske Råd.

Formand for Det Europæiske Råd
Charles Michel er Det Europæiske Råds formand fra den 1. december
2019 til den 31. maj 2022. Han er ansvarlig for at indkalde til og lede Det
Europæiske Råds møder og drive dets arbejde fremad.
Charles Michel repræsenterer EU udadtil i udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål
sammen med EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik, Josep Borrell.
Han repræsenterer også EU ved G7- og G20-topmøder sammen med
Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

SVAR

Hvor mange møder holder EU-Parlamentet om året, og hvor finder de
sted?

12/13
12 møder i Strasbourg og op til 6 i Bruxelles.

Europa-Parlamentet
Parlamentets primære møder, også kaldet “plenarmøder”, afholdes i
Strasbourg i Frankrig 12 gange om året og i Bruxelles i Belgien op til seks
gange om året
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Ca. 33 000 mennesker arbejder i Europa-Kommissionen i mange forskellige jobs. Der er tale
om alt lige fra administrative medarbejdere, eksperter på forskellige fagområder, oversættere,
tolke og til sekretærer.

Hvilken af disse påstande er sand?
Kommissionens stab af medarbejdere ansættes via udvælgelsesprøver og består af
borgere fra alle EU-landene.

Europa-Kommissionen
Kommissionens tjenestemænd er borgere fra EU’s medlemslande og
ansættes via udvælgelsesprøver.
Hvis et job i EU lyder som noget for dig, er det en god idé at begynde
med et praktikophold. Når du afslutter din universitetsuddannelse, kan du
ansøge om et praktikophold ved en af EU-institutionerne. Det er dog ikke en
forudsætning for at blive ansat som medarbejder i Kommissionen.

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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Hvilken indflydelse har EU på din dagligdag??

Spørgsmål

HVILKEN INDFLYDELSE HAR EU PÅ DIN DAGLIGDAG?

Har du nogensinde tænkt over, hvad EU egentlig gør
for dig? Lad os følge Anna fra Sverige, og se, hvordan
EU har indflydelse på hendes hverdag.

SPØRGSMÅL

Anna er lige gået ud af skolen og vil gerne forbedre sine italienskkundskaber. Hun har derfor
meldt sig til et 2 måneders intensivt kursus på en sprogskole i Italien.

Hvad skal hun gøre, inden hun rejser af sted?

1/12

1

Ingenting. Hun kan straks pakke sin kuffert og tage til Italien! Som EUborger har Anna ret til at studere i et hvilket som helst EU-land.

Hun skal ansøge om midlertidig opholdstilladelse, inden hun

2 rejser til Italien.

3 Hun skal ansøge om et visum for at studere i Italien.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Hvilken indflydelse har EU på din dagligdag?

Spørgsmål

SPØRGSMÅL

I Italien møder Anna Pavel fra Tjekkiet, som er på studieophold med Erasmus+.
Hvilken af disse påstande er sand?
Erasmus-programmet...

2/12

1 ...gør det muligt for unge at studere i deres eget land.
...er kun for universitetsstuderende og omfatter ikke andre

2 læringsformer.

...giver mulighed for partnerskaber mellem skoler og

3 organisationer fra flere EU-lande.

© De Visu/Stock. Adobe.com

SPØRGSMÅL

3/12

Eurosedler og -mønter blev indført i 2002, og i dag har 19 lande udskiftet deres nationale
valutaer med euroen. Euromønterne har en fælles side, som forestiller et kort over Europa,
men hvert land har sit eget design på den anden side. Anna prøver at gætte, hvor de
forskellige mønter kommer fra.

Kan du hjælpe hende?

1 Litauen

2 Letland

3 Luxembourg
© Taigi/Stock.Adobe.com
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SPØRGSMÅL

4/12

Anna vil købe nye hovedtelefoner i Italien og spekulerer på, om de mon er sikre at bruge. Hun
køber også nogle ting på nettet. Hvilke rettigheder har hun som forbruger?

Hvilken af disse påstande er sand?

For at produkter må sælges på EU’s indre marked, skal de

1 overholde de sikkerheds- og miljøkrav, som gælder i hele EU.
Ifølge EU-reglerne har du ret til minimum 1 års garanti på

2 forbrugerprodukter såsom elektronik.
3

Hvis du køber varer eller tjenesteydelser på nettet eller på anden måde
end i en butik (f.eks. over telefonen, via postordre eller fra en dørsælger),
har du ret til at annullere købet inden for 10 dage.
© De Visu/Stock. Adobe.com

SPØRGSMÅL

Anna vil gerne besøge sin nye tjekkiske ven Pavel i hans hjemby. Hun spekulerer på, hvor nemt
det mon er at flyve.

Hvilken af disse påstande er sand?

5/12

Siden EU fjernede de nationale monopoler og tillod konkurrence

1 inden for luftfarten i Europa, er det blevet dyrere at flyve.

Flere storbyer og regioner har nu deres egne lufthavne, og der er

2 flere direkte flyvninger mellem dem.

Anna har ikke ret til kompensation, hvis hendes fly bliver forsinket

3 eller overbooket.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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6/12

1

Som følge af covid-19-pandemien er det er blevet vanskeligere at rejse, men den frie
bevægelighed er fortsat et af EU’s væsentligste resultater. Takket være Schengenaftalen har
de fleste EU-lande fjernet deres grænsekontroller. Anna har købt en busrejse via Østrig til
Tjekkiet og glæder sig til turen.

Skal hun have sit pas med på turen?

Nej. Østrig, Tjekkiet og Italien er blandt de 22 EU-lande og 4 ikkeEU-lande, der har afskaffet kontrollen ved de indre grænser inden for
Schengenområdet. Anna kan rejse frit over de to indre grænser.

Ja. Tjekkiet er ikke et Schengenland, så Anna kan ikke krydse

2 grænsen uden at gå igennem grænsekontrollen.
3

Nej. I Europa skal du kun vise pas eller ID-kort ved grænsen, når du rejser
til Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

© De Visu/Stock. Adobe.com

SPØRGSMÅL

7/12

Anna har en fantastisk tur i Tjekkiet, men under et besøg ved et af de mange smukke
monumenter falder hun og vrider om på anklen. Heldigvis har hun husket at medbringe sit
europæiske sygesikringskort.

Hvilken af disse påstande er sand?

1 Anna har ret til gratis privat sundhedspleje.
Anna kan få offentlig sundhedspleje og betale det samme som

2 tjekkerne, når hun har et europæisk sygesikringskort.

Da Anna ikke er tjekkisk, skal hun selv betale for alle de offentlige

3 sundhedsydelser, hun modtager i Tjekkiet.

© YAHOES/Stock.Adobe.com

34

Hvilken indflydelse har EU på din dagligdag??

Spørgsmål

SPØRGSMÅL

8/12

I Italien holder Anna kontakt til sine venner og sin familie derhjemme med sin smartphone.
Hun ringer og sender sms’er til venner og familie og bruger de sociale mediers apps til at dele
sine billeder og oplevelser med dem. Men hvad med Annas roamingomkostninger?

Hvilken af disse påstande er sand?

Anna kan “roame til hjemmetakst” med sin svenske mobiltelefon

1 uden nogen form for begrænsninger, også selvom hun bliver i
Italien i fire måneder eller længere.

Så længe Anna kun rejser i perioder og er mere i sit hjemland

2 end i udlandet, skal hun kun betale det, hun ville betale
derhjemme.

Roaming til hjemmetakst foregår ikke automatisk. Anna skal

3 kontakte sit mobilselskab for at aktivere det.

© De Visu/Stock. Adobe.com

SPØRGSMÅL

Anna kender ikke badevandskvaliteten i Italien og Tjekkiet og spekulerer på, om hun mon kan
bade sikkert i søerne og havet.

Hvilken af disse påstande er sand?

9/12

I løbet af badesæsonen er EU-landene ikke forpligtet til at oplyse

1 befolkningen om badevandskvaliteten.

Kun lidt over 50 % af badestederne i EU overholder

2 mindstenormerne for badevandskvalitet.

EU har indført mindstenormer for badevand, som alle EU-landene

3 skal overholde.

©Yuriy Brykaylo copyrighted
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SPØRGSMÅL

EU investerer i europæiske byer og regioner. Den italienske by, hvor Anna opholder sig, er med
i et projekt, der går ud på at gøre EU’s storbyer mere bæredygtige.

Hvilken af disse påstande er sand?

10/12

EU giver udelukkende støtte til de lande, der er kommet med i EU

1 fra 2004 og frem.

En tredjedel af EU’s budget bruges på projekter, der kommer alle

2 europæiske storbyer og regioner til gode.

3 Kun de mindre udviklede EU-lande kan få EU-støtte.
© Mariana Ianovska/Stock.Adobe.com
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11/12

Da Anna vender tilbage til Sverige, fortæller hun sin bedstemor om sine europæiske oplevelser.
Hendes bedstemor siger, at hun gerne ville have gjort noget lignende, dengang hun var ung,
men ikke havde mulighed for at gøre det.

Hvor mange unge har studeret, arbejdet eller udført frivilligt arbejde i
udlandet takket være Erasmus+?

1 1 million

2 5 millioner

3 10 millioner
© De Visu/Stock. Adobe.com
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12/12

Annas rejse har givet hende lyst til at opleve flere eventyr. Hun overvejer at lave frivilligt
arbejde i projekt i Sverige eller måske endda i udlandet. Hendes bedstemor mener, hun har
hørt om en mulighed, unge nu har for at gøre dette.

Hvad hedder det EU-initiativ, som bedstemoren tænker på?

1 EU’s volontørkorps

2 The European Solidarity Corps

3 DiscoverEU
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna er lige gået ud af skolen og vil gerne forbedre sine italienskkundskaber. Hun har derfor
meldt sig til et 2 måneders intensivt kursus på en sprogskole i Italien.

What does she have to do before leaving?
Ingenting. Hun kan straks pakke sin kuffert og tage til Italien! Som EU-borger har
Anna ret til at studere i et hvilket som helst EU-land.

Fri bevægelighed og ingen kontrol ved de indre
grænser
Takket være det indre marked og oprettelsen af Schengenområdet kan
EU-borgere rejse, studere, arbejde eller gå på pension i et hvilket som helst
EU-land med meget få administrative regler og meget begrænset kontrol
ved EU’s indre grænser.
Anna har som EU-borger ret til at arbejde og studere i Italien. Hvis hun
bliver i Italien i mere end 3 måneder, kan hun lade sig registrere hos
myndighederne, hvis hun ønsker det.
Statsborgere fra tredjelande har brug for et visum for at studere i Italien,
hvis de ønsker at opholde sig i Italien i mere end 3 måneder. Det er ikke
tilfældet for Anna.

Fodnote: Som reaktion på covid-19-pandemien har nogle lande midlertidigt begrænset den frie bevægelighed
og forbudt ikkevæsentlige rejser.
© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com
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I Italien møder Anna Pavel fra Tjekkiet, som er på studieophold med Erasmus+.
Hvilken af disse påstande er sand?
Erasmus-programmet...

...giver mulighed for partnerskaber mellem skoler og organisationer fra flere EUlande.

Erasmus+
Erasmusprogrammet blev lanceret for over 30 år siden for at give
studerende mulighed for at tage en del af deres uddannelse på et
universitet i et andet EU-land.
Programmet, som i dag hedder Erasmus+, er ikke kun for
universitetsstuderende, men giver også mange andre muligheder. Unge kan
studere, gå i lære eller arbejde som frivillig i og uden for EU inden for mange
forskellige områder som f.eks. social omsorg, miljø, kultur, unge, sport og
udviklingssamarbejde.
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Eurosedler og -mønter blev indført i 2002, og i dag har 19 lande udskiftet deres nationale valutaer med
euroen. Euromønterne har en fælles side, som forestiller et kort over Europa, men hvert land har sit eget
design på den anden side. Anna prøver at gætte, hvor de forskellige mønter kommer fra.

Can you help her?
Litauen

Euroen
Litauen (se pilen på kortet) blev det 19. medlem af euroområdet i 2015.
Mønten har et billede af Vytis, en ridder til hest med sværd og skjold, som
også ses på Litauens rigsvåben.

SVAR

4/12

Anna vil købe nye hovedtelefoner i Italien og spekulerer på, om de mon er sikre at bruge. Hun
køber også nogle ting på nettet. Hvilke rettigheder har hun som forbruger?

Hvilken af disse påstande er sand?
For at produkter må sælges på EU’s indre marked, skal de overholde de sikkerhedsog miljøkrav, som gælder i hele EU.

Beskyttelse af forbrugerne
Du har en garantiperiode på mindst 2 år for produkter som bl.a. elektronik,
som du køber i EU. Det betyder, at hvis din mobiltelefon går i stykker efter et
år, har du ret til gratis at få den repareret eller udskiftet med en ny, uanset
hvilket EU-land du har købt den i.
EU-lovgivningen giver dig 14 dages fortrydelsesret på varer, der er købt på
nettet, over telefonen, fra en dørsælger eller via postordre. Anna kan vælge
at annullere sin bestilling af en hvilken som helst grund inden for denne
tidsfrist – selv hvis hun bare har fortrudt købet.
© Gajus/Stock.Adobe.com
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Anna vil gerne besøge sin nye tjekkiske ven Pavel i hans hjemby. Hun spekulerer på, hvor nemt
det mon er at flyve.

Hvilken af disse påstande er sand?
Flere storbyer og regioner har nu deres egne lufthavne, og der er flere direkte
flyvninger mellem dem.

Flypassagerers rettigheder
Konkurrencen har medført store ændringer i flytrafikken. I dag er det
billigere, sikrere og mere lettilgængeligt for alle at flyve end nogensinde før.
EU-lovgivningen beskytter flypassagerers rettigheder, når de rejser inden for
Europa. Hvis du strander i en lufthavn, fordi dit fly er overbooket eller meget
forsinket, kan du kræve kompensation for det.

SVAR
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Som følge af covid-19-pandemien er det er blevet vanskeligere at rejse, men den frie bevægelighed er
fortsat et af EU’s væsentligste resultater. Takket være Schengenaftalen har de fleste EU-lande fjernet
deres grænsekontroller. Anna har købt en busrejse via Østrig til Tjekkiet og glæder sig til turen.

Skal hun have sit pas med på turen?
Nej. Østrig, Tjekkiet og Italien er blandt de 22 EU-lande og 4 ikke-EU-lande, der har
afskaffet kontrollen ved de indre grænser inden for Schengenområdet. Anna kan rejse frit
over de to indre grænser.

Ophævelse af kontrollen ved de indre grænser
Schengenområdet består af 22 EU-lande (lyseblå) og fire ikke-EU-lande
(mørkeblå). Såvel Italien og Tjekkiet som Østrig, som er transitlandet mellem
dem, er Schengenlande, så Anna kan rejse fra Italien til Tjekkiet og tilbage
uden at vise sit pas.
Anna skal dog medbringe sit nationale ID-kort, så hun kan vise, at hun er
EU-borger.
Nogle EU-lande som Bulgarien, Kroatien, Cypern, Irland, og Rumænien er
ikke en del af Schengenområdet. Husk, at når du rejser til eller fra et ikkeSchengenland (dvs. et EU-land, der ikke deltager i Schengen-samarbejdet,
eller et ikke-EU-land), skal du vise dit ID-kort eller pas ved grænsen.
Fodnote: Som reaktion på covid-19-pandemien har nogle lande midlertidigt begrænset den frie
bevægelighed og forbudt ikkevæsentlige rejser.
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Anna har en fantastisk tur i Tjekkiet, men under et besøg ved et af de mange smukke
monumenter falder hun og vrider om på anklen. Heldigvis har hun husket at medbringe sit
europæiske sygesikringskort.

Hvilken af disse påstande er sand?
Anna kan få offentlig sundhedspleje og betale det samme som polakkerne, når hun
har et europæisk sygesikringskort.

Sygesikring under et midlertidigt ophold i
udlandet
Hvis Anna bliver syg under et midlertidigt ophold i et andet EU-land, vil hun
– uanset om hun er på ferie eller studerer der – have ret til enhver form for
sundhedspleje, som ikke kan vente, til hun kommer hjem.
Det europæiske sygesikringskort får du af din nationale sygesikring og er dit
bevis på, at du er forsikret i et EU-land. Med dette kort kan du få adgang til
offentlig sundhedspleje i udlandet og betale det samme som indbyggerne i
det pågældende land.
© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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I Italien holder Anna kontakt til sine venner og sin familie derhjemme med sin smartphone.
Hun ringer og sender sms’er til venner og familie og bruger de sociale mediers apps til at dele
sine billeder og oplevelser med dem. Men hvad med Annas roamingomkostninger?

Hvilken af disse påstande er sand?
Så længe Anna kun rejser i perioder og er mere i sit hjemland end i udlandet, skal
hun kun betale det, hun ville betale derhjemme.

Lavere roamingomkostninger for mobiltelefoni
EU afskaffede roamingafgifterne helt i juni 2017. Når du rejser inden for
EU, betaler du nu hjemmetakst for telefonopkald, SMS’er og dataforbrug
(roaming til hjemmetakst).
Generelt er reglen, at du, så længe du tilbringer mere tid eller bruger
din mobiltelefon mere derhjemme end i udlandet, kan roame til
hjemmemarkedspris på rejser hvor som helst i EU.
Roaming til hjemmetakst foregår automatisk. Du behøver slet ikke at gøre
noget.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna kender ikke badevandskvaliteten i Italien og Tjekkiet og spekulerer på, om hun mon kan
bade sikkert i søerne og havet.

Hvilken af disse påstande er sand?

9/12
EU har indført mindstenormer for badevand, som alle EU-landene skal overholde.

Beskyttelse af miljøet
EU-borgerne kan glæde sig over at have noget af det bedste badevand i
verden.
Hvert år offentliggør EU en rapport om badevandskvaliteten, der beskriver
vandkvaliteten på over 22 000 badesteder ved kyster, søer og floder i EU’s
medlemslande.
I 2019 levede 85 % af EU’s badeområder op til de strengeste kvalitetskrav.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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EU investerer i europæiske byer og regioner. Den italienske by, hvor Anna opholder sig, er med
i et projekt, der går ud på at gøre EU’s storbyer mere bæredygtige.

Hvilken af disse påstande er sand?
En tredjedel af EU’s budget bruges på projekter, der kommer alle europæiske
storbyer og regioner til gode.

Hjælp til mindre udviklede europæiske lande og
regioner
EU medfinansierer tusindvis af projekter i regioner og byer over hele Europa.
Alle EU-medlemslande og deres borgere har gavn af denne støtte.
Størstedelen af pengene går til at hjælpe de mindre udviklede europæiske
regioner (vist med rødt på kortet) med at nå op på samme niveau som de
øvrige regioner og lande.
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Da Anna vender tilbage til Sverige, fortæller hun sin bedstemor om sine europæiske oplevelser. Hendes
bedstemor siger, at hun gerne ville have gjort noget lignende, dengang hun var ung, men ikke havde
mulighed for at gøre det.

Hvor mange unge har studeret, arbejdet eller udført frivilligt arbejde i
udlandet takket være Erasmus+?
10 millioner

Finansiering af Erasmus+
Erasmus+ har hjulpet omkring 10 millioner mennesker med at studere,
arbejde eller udføre frivilligt arbejde i udlandet.
Det er et af de mest populære EU-finansieringsprogrammer. For de
næste syv år (2021-2027) er budgettet næsten fordoblet i forhold til den
foregående periode og beløber sig til over 26 milliarder euro. Det viser den
betydning, som uddannelse og ungdom tillægges i Europa. I denne nye fase
vil programmet være mere inklusivt, mere digitalt og grønnere.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Annas rejse har givet hende lyst til at opleve flere eventyr. Hun overvejer at lave frivilligt
projektarbejde i Sverige eller måske endda i udlandet. Hendes bedstemor mener, hun har hørt
om en mulighed, unge nu har for at gøre dette.

Hvad hedder det EU-initiativ, som bedstemoren tænker på?
Det europæiske solidaritetskorps

Det europæiske solidaritetskorps
Det europæiske solidaritetskorps giver 18-30-årige mulighed for at deltage
i mange forskellige aktiviteter med fokus på fællesskab og solidaritet, enten
via frivilligt arbejde eller med en praktikplads eller et jobophold. Du kan
melde dig ind i det europæiske solidaritetskorps, når du fylder 17 år, men du
kan ikke begynde på et projekt, før du er fyldt 18.
I 2018 lancerede EU DiscoverEU for at give 18-årige europæere mulighed
for at tage på opdagelse deres eget kontinent. De unge kan opleve Europas
kulturelle mangfoldighed ved at besøge fra 1 til 4 rejsemål i op til 30 dage
ved hjælp af et rejsepas, de får af EU.
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Hvad er der på EU’s dagsorden?
Spørgsmål

HVAD ER DER PÅ EU’S DAGSORDEN?

Ved du, hvad EU gør for at løse problemer som
ungdomsarbejdsløshed, migration, klimaforandringer
og den økonomiske genopretning efter covid-19krisen? Lad os se på det!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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I 2019 valgte Europa-Parlamentet Ursula von der Leyen som formand for Kommissionen.
Hun fremlagde sine politiske retningslinjer i form af seks prioriteter for Europa.

Hvilken af følgende valgmuligheder er IKKE en af Ursula von der
Leyens seks prioriteter?

At sikre, at der er det samme uddannelsesniveau inden for

1 matematik, historie og engelsk i hele EU.

At få gang i den europæiske økonomi og skabe flere jobs, især for

2 unge.

At sørge for, at vi har sikker og miljøvenlig energi til rimelige

3 priser i Europa.
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Klimaforandringer er en stor udfordring for EU og resten af verden. EU har et mål om at blive
klimaneutral – en økonomi, der netto ikke udleder drivhusgasser. Alle EU-landenes regeringer
er blevet enige om at nå dette mål på et bestemt tidspunkt.

Hvornår er det EU’s ambition at være klimaneutral?

1 2030

2 2050

3 2100

SPØRGSMÅL

3/13

Digital teknologi er blevet afgørende for os alle. Det er blevet endnu tydeligere under
pandemien, hvor mange unge har været afhængige af den til hjemmeundervisning eller til
at kommunikere med venner. EU ønsker at hjælpe alle med at drage fuld fordel af de nye
teknologier ved at give dem bedre adgang til dem.

Har du hørt om WiFi4EU? Ved du, hvad det er?

1 En ny trådløs standard, som skal erstatte 5G

2 En universaloplader til mobiltelefoner
Et EU-initiativ, som giver borgerne gratis trådløs internetadgang i

3 offentlige rum
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Hvad er der på EU’s dagsorden?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

Geolokalisering er hjertet i den digitale revolution. EU har investeret i sit eget globale
satellitnavigationssystem.

Hvad hedder systemet?

4/13

1 Gaia

2 Galilei

3 Galileo

SPØRGSMÅL

5/13

1 En femtedel

2 Mere end halvdelen

3 En fjerdedel
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EU arbejder på at sikre, at vores energi er klimavenlig, prismæssigt overkommelig
og tilgængelig, når vi har brug for den. Det skal ske ved at have mange forskellige
forsyningskilder og i højere grad bruge energi, der er produceret i EU.

Hvor stor en del af vores energi importerer vi i øjeblikket fra lande
uden for EU?

Hvad er der på EU’s dagsorden?
Spørgsmål

SPØRGSMÅL

6/13

EU arbejder gennem FN og andre internationale organisationer for at fremme en ambitiøs
global indsats for at begrænse klimaforandringerne. Og EU går selv foran med sine ambitiøse
klima- og energimål for 2030.

Hvilket af følgende mål er det korrekte for 2030?

Vi skal mindske vores udledninger af drivhusgasser med mindst

1 55 %

Mindst 55 % af vores energi skal komme fra vedvarende

2 energikilder

3 Vi skal forbedre vores energieffektivitet med mindst 55 %

SPØRGSMÅL

7/13

EU’s økonomi er afhængig af handel. Åbne markeder skaber økonomisk vækst og bedre jobs
for Europa og dets partnere. De giver EU’s forbrugere flere valgmuligheder, større købekraft
og åbner nye markeder for EU’s virksomheder..

Med hvilket land har EU IKKE undertegnet en frihandelsaftale?

1 Canada

2 New Zealand

3 Japan
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EU’s indbyggere bør føle sig sikre på, at uanset hvor de flytter hen inden for EU, er deres frihed
og sikkerhed godt beskyttet. En af de største aktuelle trusler er terrorisme. EU har derfor
vedtaget en række foranstaltninger for at beskytte os.

Hvilket af følgende initiativer er IKKE relateret til sikkerhedsunionen?

1 Indførelse af en ny lov om databeskyttelse.
Indførelsen af en lov, der gør det strafbart at rejse for at begå

2 terror eller støtte terror.

3 Indsatsen for at forebygge radikalisering, bl.a. på nettet.

SPØRGSMÅL

Det store antal migranter og asylansøgere, der ankommer til EU, lægger pres på Europa. EU
har reageret på situationen med forskellige tiltag.

Hvilken af disse påstande er sand?

9/13

EU ønsker at give asylansøgere sikre og lovlige muligheder

1 for at rejse ind i EU, så de ikke risikerer livet, fordi de må ty til
menneskesmuglere og -handlere.

EU hjælper EU-landene med at sende irregulære migranter

2 tilbage til deres hjemland, selv hvis de har ret til at blive i EU.
EU har finansieret nødhjælpsaktioner i EU, men hjælper ikke lande

3 uden for EU.
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Tilsammen udgør EU-landene en af verdens største økonomier. Ved at handle i fællesskab har
de langt større indflydelse, end de ville have, hvis de bare hver især gik efter at opnå deres
egne mål.

Hvilken af disse påstande er sand?

EU-landene står for 10 % af verdens økonomi, men udgør kun 15

1 % af verdens befolkning.

EU-landene står for 16 % af verdens økonomi, men udgør kun 6

2 % af verdens befolkning.

EU-landene står for 4 % af verdens økonomi, men udgør 26 % af

3 verdens befolkning.

© wetzkaz//Stock.Adobe.com
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Coronavirus har rystet Europa, og pandemien forvolder alvorlige økonomiske og sociale skader.
Som reaktion herpå har EU etableret en fond kaldet “NextGenerationEU”, som skal kickstarte
den økonomiske genopretning efter pandemien.

Ved du, hvor mange penge, der er afsat til NextGenerationEU?

1 50 milliarder euro

2 166 milliarder euro

3 806 milliarder euro

MAKE IT
REAL
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Kommissionen lægger vægt på kun at foreslå nye love, når de er nødvendige, og når det giver
klare fordele at lovgive på EU-plan frem for i de enkelte lande. Desuden ønsker Kommissionen
at være fuldstændig åben om, hvad den gør.

Hvornår kan EU-borgerne give deres mening til kende om og få
indflydelse på en EU-lov?

1 Det kan de kun gøre, inden den udarbejdes

2 Når som helst

3 Det kan de først gøre, når den er trådt i kraft

SPØRGSMÅL

13/13

Covid-19-pandemien vil først være overvundet, når tilstrækkeligt mange mennesker er blevet vaccineret.
For at fremskynde udviklingen af covid-19-vacciner støttede EU fra et tidligt tidspunkt i pandemien
virksomheder, der udvikler vacciner. Mod at hjælpe dem med at finansiere udviklingen og produktionen
af covid-19-vacciner fik Kommissionen ret til at købe milliarder af vaccinedoser til EU-borgerne, da
vaccinerne var klar og havde vist sig at være sikre og effektive. Flere af disse vacciner anvendes nu. De
er blevet godkendt til salg i EU.

Hvilket organ giver tilladelse til at sælge en vaccine på EU-markedet?

1 Europa-Kommissionen

2 Det Europæiske Lægemiddelagentur

3 Europa-Parlamentet
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I 2019 valgte Europa-Parlamentet Ursula von der Leyen som formand for Kommissionen.
Hun fremlagde sine politiske retningslinjer i form af seks prioriteter for Europa.

Hvilken af følgende valgmuligheder er IKKE en af Ursula von der
Leyens seks prioriteter?
At sikre, at der er det samme uddannelsesniveau inden for matematik, historie og
engelsk i hele EU.

Seks prioriteter for Europa
Det er EU-landene selv og deres regionale og lokale myndigheder, der
bestemmer, hvad der skal undervises i i klasseværelserne, ikke EU.
De seks prioriteter for Europa-Kommissionen 2019-2023 er:

•
•
•
•
•
•

En europæisk grøn pagt
Et Europa klar til den digitale tidsalder
En økonomi, der tjener alle
Et stærkere Europa i verden
Fremme af den europæiske levevis
Nyt skub i det europæiske demokrati
©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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Klimaforandringer er en stor udfordring for EU og resten af verden. EU har et mål om at blive
klimaneutral – en økonomi, der netto ikke udleder drivhusgasser. Alle EU-landenes regeringer
er blevet enige om at nå dette mål på et bestemt tidspunkt.

Hvornår er det EU’s ambition at være klimaneutral?
2050

En europæisk grøn pagt
Det er EU’s mål at være klimaneutral senest i 2050. Omstillingen til
et klimaneutralt samfund er en presserende udfordring, men også en
mulighed for at gøre Europas økonomi bæredygtig. EU ønsker at reducere
sine drivhusgasemissioner og skabe et samfund, der bruger færre
naturressourcer og producerer mindre affald og forurening.

© Engel.ac/Stock.Adobe.com
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Digital teknologi er blevet afgørende for os alle. Det er blevet endnu tydeligere under pandemien, hvor
mange unge har været afhængige af den til hjemmeundervisning eller til at kommunikere med venner.
EU ønsker at hjælpe alle med at drage fuld fordel af de nye teknologier ved at give dem bedre adgang
til dem.

Har du hørt om WiFi4EU? Ved du, hvad det er?
Et EU-initiativ, som giver borgerne gratis trådløs internetadgang i offentlige rum

Et Digitalt Europa
WiFi4EU er et EU-initiativ, som finansierer installationen af wi-fi-forbindelser
i offentlige rum såsom parker, biblioteker og pladser.
EU ønsker, at alle offentlige rum, herunder skoler, senest i 2025 skal have 1
Gb-internetforbindelser, og at alle europæiske husstande bør have adgang
til downloadhastigheder på mindst 100 Mbps.

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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Geolokalisering er hjertet i den digitale revolution. EU har investeret i sit eget globale
satellitnavigationssystem.

Hvad hedder systemet?

4/13
Galileo

EU’s verdensomspændende
satellitnavigationssystem,
EU’s globale satellitnavigationssystem Galileo er opkaldt efter den berømte
italienske astronom Galileo Galilei der levede i 1500-tallet.
Systemet vil gøre geolokalisering 10 gange mere præcis og gøre det muligt
at bruge nye innovative tjenester, som kan betyde store ændringer i vores
dagligdag, f.eks. selvkørende biler og forbedrede transportnetværk i byerne.
Gaia er en satellit, som Den Europæiske Rumorganisation har opsendt for at
skabe et 3D-kort over vores galakse, Mælkevejen.
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EU arbejder på at sikre, at vores energi er klimavenlig, prismæssigt overkommelig og tilgængelig, når
vi har brug for den. Det skal ske ved at have mange forskellige forsyningskilder og i højere grad bruge
energi, der er produceret i EU.

Hvor stor en del af vores energi importerer vi i øjeblikket fra lande uden for
EU?
Mere end halvdelen

Et tættere forbundet energimarked
I 2018 importerede EU 55 % af sin energi. Vi skal bruge flere typer
af energikilder og flere forskellige energileverandører, hvis vores
energiforsyningssikkerhed skal blive bedre.
Som det er nu, er mange elnet og gasledninger ikke godt nok forbundet
på tværs af grænserne. Det bliver forbedret, så energien kan strømme frit
mellem EU-landene uden tekniske eller juridiske hindringer.

SVAR

6/13

EU arbejder gennem FN og andre internationale organisationer for at fremme en ambitiøs
global indsats for at begrænse klimaforandringerne. Og EU går selv foran med sine ambitiøse
klima- og energimål for 2030.

Hvilket af følgende mål er det korrekte for 2030?
Vi skal mindske vores udledninger af drivhusgasser med mindst 55 %

Beskyttelse af vores klima
EU’s klima- og energiindsats frem mod 2030 har tre centrale mål:
• Vi skal reducere drivhusgasemissionen med mindst 55 % i forhold til
1990-niveauet.
• Mindst 32 % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder.
• Vi skal forbedre vores energieffektivitet med mindst 32,5 %.
2030-målene er en del af EU’s forpligtelse i henhold til Parisaftalen – den
globale klimaaftale, som EU var med til at sikre i 2015. EU har for nylig øget
målet for reduktion af drivhusgasemissioner, så det langsigtede mål er at
blive klimaneutral senest i 2050.
© Valmedia/Stock.Adobe.com
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EU’s økonomi er afhængig af handel. Åbne markeder skaber økonomisk vækst og bedre jobs
for Europa og dets partnere. De giver EU’s forbrugere flere valgmuligheder, større købekraft
og åbner nye markeder for EU’s virksomheder.

Med hvilket land har EU IKKE undertegnet en frihandelsaftale?
New Zealand

Frihandelsaftaler
Frihandelsaftaler gør det lettere for lande at handle med hinanden. De
reducerer told, kvoter og andre handelsrestriktioner.
EU forhandler i øjeblikket om en frihandelsaftale med New Zealand, men
den er endnu ikke indgået.
EU har undertegnet handelsaftaler med både Canada (2016) og Japan
(2018) og med mange andre lande rundt om i verden. EU’s handelsaftaler
med Canada og Japan har siden deres ikrafttrædelse styrket handelen med
henholdsvis næsten 25 % og 6 %.
I dag er EU med i 45 handelsaftaler, som dækker ca. 33 % af EU’s handel
med resten af verden.
© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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EU’s indbyggere bør føle sig sikre på, at uanset hvor de flytter hen inden for EU, er deres frihed
og sikkerhed godt beskyttet. En af de største aktuelle trusler er terrorisme. EU har derfor
vedtaget en række foranstaltninger for at beskytte os.

Hvilket af følgende initiativer er IKKE relateret til sikkerhedsunionen?
Indførelse af en ny lov om databeskyttelse.

EU-initiativer, der skal mindske terrortruslen
EU handler aktivt for at imødegå alle aspekter af terrortruslen, bl.a. ved at
•
forebygge radikalisering, også på nettet,
•
gøre det strafbart at rejse for at begå terror eller støtte terror,
•
øge indsatsen for at opdage terrorisme via bedre udveksling af information,
•
modarbejde finansiering af terrorisme,
•
hindre adgangen til våben og sprængstoffer,
•
støtte partnerlandene i deres indsats, specielt i Middelhavsområdet.
Med et separat initiativ, der ikke har noget at gøre med terrortruslen, har EU øget
databeskyttelsen. Nye regler om beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger i og
uden for EU trådte i kraft i maj 2018. Denne nye databeskyttelseslov giver borgerne
større kontrol over, hvordan deres personoplysninger anvendes.
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Det store antal migranter og asylansøgere, der ankommer til EU, lægger pres på Europa. EU
har reageret på situationen med forskellige tiltag.

Hvilken af disse påstande er sand?

9/13

EU ønsker at give asylansøgere sikre og lovlige muligheder for at rejse ind i EU, så
de ikke risikerer livet, fordi de må ty til menneskesmuglere og -handlere.

Migration og asyl
EU har allerede gjort en stor indsats for at håndtere ankomsten af migranter
og asylansøgere bedre og gør det fortsat. Ud over at give flere penge
hjælper EU med at omfordele de asylansøgere, der allerede findes i Europa,
og genbosætte mennesker i nød fra nabolande.
EU yder også humanitær bistand til flygtninge og migranter i lande uden for
EU som Tyrkiet, Libanon, Jordan og Irak.
Desuden har EU oprettet en europæisk grænse- og kystvagt, som skal styrke
forvaltningen af og sikkerheden ved EU’s ydre grænser.

SVAR
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Tilsammen udgør EU-landene en af verdens største økonomier. Ved at handle i fællesskab har
de langt større indflydelse, end de ville have, hvis de bare hver især gik efter at opnå deres
egne mål.

Hvilken af disse påstande er sand?
EU-landene står for 16 % af verdens økonomi, men udgør kun 6 % af verdens
befolkning.

En stærk global aktør
EU-landene står for 16 % af verdens økonomi, men udgør kun 6 % af
verdens befolkning.
Selv om Europa altså er en relativt lille verdensdel, spiller den en vigtig rolle
globalt. F.eks. har EU ledet og støttet fredsforhandlinger rundt om i verden
for at stoppe konflikter og ført an i den globale kamp mod klimaforandringer.
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Coronavirus har rystet Europa, og pandemien forvolder alvorlige økonomiske og sociale skader.
Som reaktion herpå har EU etableret en fond kaldet “NextGenerationEU”, som skal kickstarte
den økonomiske genopretning efter pandemien.

Ved du, hvor mange penge, der er afsat til NextGenerationEU?
806 milliarder euro

NextGenerationEU
NextGenerationEU er en EU-fond på ca. 806 milliarder euro. EU-landene kan
bruge den til at hjælpe deres økonomier på fode efter krisen og forberede
Europa til de næste generationer. Mere end 50 % af midlerne vil gå til
projekter, som har til formål at modernisere Europa ved f.eks. at fremme
innovation inden for grønne og digitale teknologier. Pengene vil også blive
brugt til at nedbringe arbejdsløsheden blandt unge og hjælpe dem med at
erhverve nye færdigheder.

SVAR
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Kommissionen lægger vægt på kun at foreslå nye love, når de er nødvendige, og når det giver klare
fordele at lovgive på EU-plan frem for i de enkelte lande. Desuden ønsker Kommissionen at være
fuldstændig åben om, hvad den gør.

Hvornår kan EU-borgerne give deres mening til kende om og få indflydelse
på en EU-lov?
Når som helst

Borgerhøringer
Inden Kommissionen fremsætter forslag til nye love og initiativer og i
løbet af hele beslutningsprocessen, lytter den nøje til borgerne og de
interesserede parter.
Én måde, du kan give udtryk for din holdning på, er via internettet. Borgere
kan sige deres mening ved at deltage i offentlige onlinehøringer eller ved at
sende kommentarer på eget initiativ. De kan altså til enhver tid komme med
feedback, selv efter at loven er trådt i kraft.
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Covid-19-pandemien vil først være overvundet, når tilstrækkeligt mange mennesker er blevet vaccineret. For at
fremskynde udviklingen af covid-19-vacciner støttede EU fra et tidligt tidspunkt i pandemien virksomheder, der
udvikler vacciner. Mod at hjælpe dem med at finansiere udviklingen og produktionen af covid-19-vacciner fik
Kommissionen ret til at købe milliarder af vaccinedoser til EU-borgerne, da vaccinerne var klar og havde vist sig at
være sikre og effektive. Flere af disse vacciner anvendes nu. De er blevet godkendt til salg i EU.
Hvilket organ giver tilladelse til at sælge en vaccine på EU-markedet?

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Covid-19-vacciner
Alle lægemidler, herunder vacciner, skal have en såkaldt “markedsføringstilladelse”,
før de kan sælges i EU-landene. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) foretager
en videnskabelig evaluering og udsteder en anbefaling, hvor det angiver, om en
vaccine er sikker, effektiv og af god kvalitet. Hvis EMA’s anbefaling er positiv, kan
Europa-Kommissionen give tilladelse til, at den nye vaccine kan sælges på EUmarkedet.
EMA har nu vurderet adskillige covid-19-vacciner til at være sikre og effektive, og
Europa-Kommissionen har givet tilladelse til, at de kan sælges på EU-markedet. I alt
er der blevet sikret milliarder af vaccinedoser. Vaccinedoserne leveres til EU-landene,
og EU-borgerne vaccineres i stigende tempo.
For at hjælpe andre lande har Kommissionen og EU-landene desuden givet tilsagn
om over 3 milliarder euro til COVAX. Det er et globalt samarbejde, som har til formål
at sikre adgang til covid-19-vacciner på lige vilkår for alle lande i verden.
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