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Vad är EU?
Frågor

VAD ÄR EU?

FRÅGA

1
Europeiska
unionen (EU) har sedan starten utvecklats
och blivit större med allt fler länder som samarbetar
för att skapa en bättre framtid tillsammans. Hur
mycket
2 vet du om EU? Vet du till exempel vad som gör
EU unikt och hur många länder som är med? Försök
att svara på frågorna nedan och se om du är expert
på EU!
3
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FRÅGA

1/13

Under de två världskrigen på 1900-talet dödades miljoner människor. När andra världskriget
var slut bestämde sig därför flera europeiska länder för att samarbeta för att bevara freden.

Vilka länder bildade EU?

1

Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Spanien och Tyskland.

2

Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg,
Nederländerna och Tyskland.

3

Belgien, Danmark, Frankrike, Luxemburg,
Nederländerna och Tyskland.
© dalbera (CC BY-NC 2.0)
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Vad är EU?
Frågor

FRÅGA
FRÅGA

2/13

De länder som grundade EU bestämde sig för att gemensamt kontrollera kol- och stålindustrin
så att de inte i hemlighet skulle kunna upprusta och angripa varandra. Sedan utvidgade de
samarbetet till andra ekonomiska sektorer.

Vad hette den organisation som länderna bildade 1957?

1
1

Europeiska ekonomiska gemenskapen

2
2

Europeiska kol- och stålgemenskapen

3
3

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

FRÅGA
FRÅGA

3/13

Efter andra världskriget delades Europa i öst och väst. Berlinmuren blev symbolen för
splittringen. Muren delade Öst- och Västberlin i nästan 30 år tills den raserades 1989.

Vilket påstående är sant?

1
1

Motståndet mot det kommunistiska styret i Central- och
Östeuropa ledde till Berlinmurens fall.

2
2

Efter Tysklands återförening 1990 kunde Västtyskland
gå med i EU.

3
3

Tyskland slog Argentina med 1–0 i finalen i fotbolls-VM 1990.
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Vad är EU?
Frågor

Efter den första utvidgningen 1973 bestod EU av nio länder.

FRÅGA

Vilka var de tre nya länderna?

4/13

1

Danmark, Irland och Storbritannien.

2

Danmark, Irland och Norge

3

Danmark, Grönland och Storbritannien

FRÅGA

På 1970-talet blev tre tidigare europeiska diktaturer demokratier och kunde därmed ansöka
om EU-medlemskap.

Vilket påstående är sant?

5/13

1

Grekland, Portugal och Spanien blev EU-medlemmar 1986.

2

Grekland blev EU-medlem 1981
och Portugal och Spanien följde efter 1986.

3

Grekland och Spanien gick med i EU 1981
och Portugal följde efter 1986.
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Vad är EU?
Frågor

FRÅGA

Med Berlinmurens fall kunde de central- och östeuropeiska länder som tidigare kontrollerades
av det forna Sovjetunionen reformera sina länder och ansluta sig till EU.

Vilket påstående är sant?

6/13

1

Tio central- och östeuropeiska länder gick med i EU
den 1 maj 2004 och EU fick därmed 25 medlemsländer totalt.

2

Åtta länder från Central- och Östeuropa och två
Medelhavsöar gick med i EU 2004.

3

Tio länder (bland andra Bulgarien, Polen,
Rumänien och Ungern) gick med i EU den 1 maj 2004.

EU-flaggan hänger utanför officiella byggnader, i parker och vid monument i hela EU.

FRÅGA

Vad betyder flaggans tolv gula stjärnor?

7/13

6

1

Antalet länder som var medlemmar i EU när flaggan togs fram.

2

Enighet, solidaritet och harmoni mellan Europas folk.

3

Cirkeln av kunskap och sanning.

Vad är EU?
Frågor

FRÅGA

8/13

1

Sverige

2

Finland

3

Estland

Vilket EU-land…
• …är en av de sex monarkierna i EU
• …är känt för sitt midsommarfirande och
• …gick med i EU 1995 tillsammans med två andra länder?
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FRÅGA

9/13

1

Bulgarien

2

Kroatien

3

Slovenien

Vilket EU-land…
• …stred för sin självständighet mellan 1991 och 1995
• …har ett riksvapen med ett schackmönster i rött och vitt
• …är det senaste landet som har gått med i EU?

© Jayakanth/Stock.Adobe.com
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Vad är EU?
Frågor

Hur många officiella språk har EU?
FRÅGA

10/13

1

24

2

23

3

19

©Hafiez Razali/Stock.Adobe.com

FRÅGA

11/13

8

1

Karlspriset

2

Sacharovpriset

3

Nobels fredspris

Även om EU‑länderna inte alltid lyckas komma överens, har de grundläggande principerna
bakom EU inte ändrats under de senaste 70 åren. År 2012 fick EU ett pris för sitt arbete med
att ena Europa.

Vilket pris fick EU?

Vad är EU?
Frågor

EU firar sin födelsedag den 9 maj varje år.

FRÅGA

Vem var det som den 9 maj 1950 lade fram den plan som anses vara
början på dagens EU?

12/13

1

Alcide De Gasperi

2

Robert Schuman.

3

Konrad Adenauer.

EU-fördragen styr hur besluten fattas och på vilka områden EU får bestämma.

FRÅGA

I vilken europeisk stad undertecknades det senaste fördraget?

13/13

1

Rom

2

Amsterdam

3

Lissabon

© EyesTravelling/StockAdobe.com
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Vad är EU?
Svar



SVAR

Under de två världskrigen på 1900-talet dödades miljoner människor. När andra världskriget
var slut bestämde sig därför flera europeiska länder för att samarbeta för att bevara freden.

Vilka länder bildade EU?

1/13
Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Hur allt började
De länder som bildade EU var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg,
Nederländerna och Tyskland. Spanien anslöt sig till EU 1986 och
Danmark 1973.

SVAR

2/13

De länder som grundade EU bestämde sig för att gemensamt kontrollera kol- och stålindustrin
så att de inte i hemlighet skulle kunna upprusta och angripa varandra. Sedan utvidgade de
samarbetet till andra ekonomiska sektorer.

Vad hette den organisation som länderna bildade 1957?
Europeiska ekonomiska gemenskapen

Nya ekonomiska sektorer
Europeiska ekonomiska gemenskapen bildades genom Romfördraget
som undertecknades i Italiens huvudstad Rom den 25 mars 1957.
Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades några år tidigare genom
Parisfördraget som undertecknades den 18 april 1951 och trädde i kraft
den 23 juli 1952.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande EU-organ
som bildades 1957. Kommittén består av företrädare för arbetstagar- och
arbetsgivarorganisationer och andra intressegrupper och fungerar som
en bro mellan EU:s beslutsfattande institutioner och allmänheten.
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Vad är EU?
Svar

SVAR

3/13

Soon after the Second World War, Europe was split into east and west. The Berlin Wall, which
separated East and West Berlin for almost three decades, was a symbol of this division until
its fall in 1989.

Which of these statements is true?
Motståndet mot det kommunistiska styret i Central- och Östeuropa ledde
till Berlinmurens fall.

Berlinmurens fall
Berlinmurens fall den 9 november 1989 blev en symbol för kommunismens
fall i Central- och Östeuropa, som börjat i Polen och Ungern.
Tyskland var med och grundade EU, men det var Västtyskland som
undertecknade det första fördraget 1951. När Tyskland återförenades i
oktober 1990 blev även det forna Östtyskland en del av EU.
Det var Västtyskland som slog Argentina med 1–0 i VM-finalen i fotboll
1990. Öst- och Västtyskland återförenades inte förrän den 3 oktober
samma år. Tyskland vann sitt första fotbolls-VM som ett enat land 2014
då man återigen besegrade Argentina i finalen med 1–0.
© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0.

Efter den första utvidgningen 1973 bestod EU av nio länder.

SVAR

Vilka var de tre nya länderna?

4/13
Danmark, Irland och Storbritannien.

Den första EU-utvidgningen
Danmark, Irland och Storbritannien gick med i EU den 1 januari 1973.
Tillsammans med Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och
Tyskland hade EU nu nio medlemsländer.
Norge beslutade efter en folkomröstning att inte gå med. Grönland anslöt
sig till EU 1973 tillsammans med Danmark. Efter en folkomröstning 1982
lämnade Grönland EU, men behåller fortfarande ett nära samarbete som
ett så kallat utomeuropeiskt territorium. Storbritannien lämnade EU 2020.
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Vad är EU?
Svar

SVAR

På 1970-talet blev tre tidigare europeiska diktaturer demokratier och kunde därmed ansöka
om EU-medlemskap.

Vilket påstående är sant?

5/13
Grekland blev EU-medlem 1981 och Portugal och Spanien följde efter 1986.

Nya demokratier ansluter sig till EU
Grekland, Portugal och Spanien kunde gå med i EU sedan
de infört demokrati.
Grekland var först med att ansluta sig 1981 som tionde land.
Spanienoch Portugal gick med fem år senare, 1986.

SVAR

Med Berlinmurens fall kunde de central- och östeuropeiska länder som tidigare kontrollerades
av det forna Sovjetunionen reformera sina länder och ansluta sig till EU.

Vilket påstående är sant?

6/13
Åtta länder från Central- och Östeuropa och två Medelhavsöar gick med i EU 2004.

Utvidgningen 2004
År 2004 gick tio länder med i EU: åtta länder från Central- och Östeuropa –
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern
– och Medelhavsländerna Cypern och Malta.
Därmed hade EU 25 medlemsländer.
Bulgarien och Rumänien gick med i EU tre år senare, den 1 januari 2007.
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Vad är EU?
Svar

EU-flaggan hänger utanför officiella byggnader, i parker och vid monument i hela EU.

SVAR

Vad betyder flaggans tolv gula stjärnor?

7/13
Enighet, solidaritet och harmoni mellan Europas folk.

EU-flaggan
De tolv gula stjärnorna representerar Europas folk i en cirkel som
symboliserar enighet.
På så sätt symboliserar EU-flaggan både EU och strävan efter enighet,
solidaritet och harmoni mellan Europas folk.

SVAR

8/13

Vilket EU-land…
• …är en av de sex monarkierna i EU
• …är känt för sitt midsommarfirande och
• …gick med i EU 1995 tillsammans med två andra länder?
Sverige

Sverige
Sverige anslöt sig till EU 1995, samma år som Finland och Österrike.
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Vad är EU?
Svar

SVAR

9/13

Vilket EU-land…
• …stred för sin självständighet mellan 1991 och 1995
• …har ett riksvapen med ett schackmönster i rött och vitt
• …är det senaste landet som har gått med i EU?
Kroatien

Kroatien
Kroatien gick med i EU 2013 och är därmed den nyaste medlemmen.
Slovenien gick med 2004 och Bulgarien gick med 2007.

Hur många officiella språk har EU?
SVAR

10/13
24

ES

NL

HR

HU
LV

LT

ET

Officiella EU-språk
EN

Sedan Kroatien gick med 2013 har EU 24 officiella språk. Du kan skriva till
EU-institutionerna på vilket av de officiella språken du vill och få svar på
samma språk.

SL
GA
SK

EL
FR

PT

DE

IT

PL
RO
MT

CS
SV
FI

BG
DA
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Vad är EU?
Svar

SVAR

11/13

Även om EU‑länderna inte alltid lyckas komma överens, har de grundläggande principerna
bakom EU inte ändrats under de senaste 70 åren. År 2012 fick EU ett pris för sitt arbete med
att ena Europa.

Vilket pris fick EU?
Nobels fredspris

Nobels fredspris
Europaparlamentets Sacharovpris går varje år till en person som på ett
utomordentligt sätt har bidragit till kampen för mänskliga rättigheter
i världen.
Karlspriset belönar enastående insatser för europeisk enhet. EUkommissionen fick priset 1969. Det var första gången som priset delades
ut till en EU-institution.

EU firar sin födelsedag den 9 maj varje år.

SVAR

Vem var det som den 9 maj 1950 lade fram den plan som anses vara
början på dagens EU?

12/13
Robert Schuman.

Europadagen
Den 9 maj 1950 lade Frankrikes utrikesminister Robert Schuman fram ett
förslag om att kol- och stålproduktionen skulle skötas gemensamt av flera
länder i Europa. Förslaget lade grunden till dagens EU. Tanken var att inget
land ensamt skulle kunna tillverka vapen utan att de andra länderna kände
till det.
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Vad är EU?
Svar

EU-fördragen styr hur besluten fattas och på vilka områden EU får bestämma.

I vilken europeisk stad undertecknades det senaste fördraget?

SVAR

13/13
Lissabon

Lissabonfördraget
Lissabonfördraget undertecknades i Portugals huvudstad den 13 december
2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Målet var att göra EU mer
demokratiskt och effektivt och bättre på att gemensamt handskas med
globala problem som klimatförändringen.
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VAD ÄR EU?

HUR FUNGERAR EU?

Frågor p. 3
Svar p. 10

Frågor p. 17
Svar p. 24

HUR PÅVERKAR EU MIN
VARDAG?

VAD STÅR PÅ EU:S
DAGORDNING?

Frågor p. 31
Svar p. 38

Frågor p. 44
Svar p. 51

Hur fungerar EU?
Frågor

HUR FUNGERAR EU?

Vet du vem som bestämmer vad i EU? Testa dina
kunskaper om de viktigaste EU-institutionerna och de
personer som jobbar för dem.

FRÅGA

Bryssel är Belgiens huvudstad, men kallas också ofta Europas huvudstad eftersom de
viktigaste EU-institutionerna ligger här.

Vilket påstående är sant?

1/13

1

EU-kommissionen beslutar ensam om EU:s alla nya lagar
och initiativ.

2

EU-kommissionen föreslår ny EU-lagstiftning, men det är
rådet och Europaparlamentet som beslutar om förslagen..

3

Europeiska rådet består av alla EU‑länders presidenter
eller stats- och premiärministrar och antar EU-lagar.
© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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Hur fungerar EU?
Frågor

FRÅGA

EU-kommissionen består av en ledamot per EU-land, en så kallad kommissionär.
Tillsammans bildar de kommissionskollegiet.

Vilket påstående är sant?

2/13

1

Kommissionärerna företräder det egna landets ståndpunkt.

2

För att bli kommissionär måste du först ha varit statligt
anställd i hemlandet.

3

Kommissionärerna föreslås av sina regeringar och måste
godkännas av Europaparlamentet.

Europaparlamentet är folkets röst och företräder EU-invånarna när det fattar beslut.

FRÅGA

Vilket påstående är sant?

3/13

18

1

Ledamöterna i Europaparlamentet utses av
EU-ländernas parlament.

2

Europaparlamentet väljs av EU-invånarna i direkta val
vart fjärde år.

3

Länder med många invånare har fler ledamöter
än länder med färre invånare.

Hur fungerar EU?
Frågor

FRÅGA

EU-länderna företräds av Europeiska unionens råd, som även kallas ministerrådet. I rådet
diskuterar EU-ländernas ministrar EU-frågor och fattar beslut om EU:s initiativ och lagar.

Vilket påstående är sant?

4/13

1

Varje minister i rådet röstar på sin regerings vägnar.

2

EU-länderna turas om att leda arbetet i rådet ett år i taget.

3

Alla beslut i rådet måste fattas enhälligt.

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

FRÅGA

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
Deras möten kallas ofta EU-toppmöten.

Vilket påstående är sant?

5/13

1

Europeiska rådets ordförande utses för två år.

2

Europeiska rådet möts i Strasbourg en gång i månaden.

3

Europeiska rådet fastställer EU:s viktigaste prioriteringar
och övergripande politiska riktlinjer.

19

Hur fungerar EU?
Frågor

FRÅGA

Europeiska unionens domstol (domstolen) inrättades 1952 och ska se till att EU-lagstiftningen
tolkas och tillämpas enhetligt i alla medlemsländer.

Vilket påstående är sant?

6/13

1

Europeiska unionens domstol ligger i Frankfurt.

2

Om en nationell domstol är osäker på hur en EU‑lag ska
tolkas kan den be Europeiska unionens domstol
om ett förtydligande.

3

För att förenkla arbetet används bara engelska,
franska och tyska för alla domstolsärenden.

FRÅGA

EU-invånarna kan påverka EU:s politik på flera sätt, bland annat genom att starta eller stödja
ett medborgarinitiativ.

Vilket påstående är sant?

7/13

1

Det krävs underskrifter från en miljon människor
från minst sju EU‑länder för att lämna in ett medborgarinitiativ
till EU-kommissionen.

2

Vilken EU-medborgare som helst kan be EU-kommissionen
att föreslå en ny lag.

3

Det finns ingen lägsta ålder för att stödja ett initiativ.

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com
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Hur fungerar EU?
Frågor

FRÅGA

8/13

Jag är ordförande för en EU-institution. Europaparlamentet har valt mig för fem år.
Jag leder ett team (det s.k. kollegiet). Vår uppgift är att värna EU:s intressen.
Jag är den första kvinnan som väljs på denna post.

Vem är jag?

1

Du är Christine Lagarde, Europeiska centralbankens ordförande.

2

Du är Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

3

Du är Emily O’Reilly, EU-ombudsmannen.

FRÅGA

9/13

Jag samordnar och genomför EU:s politik gentemot andra länder och organisationer.
Jag företräder EU i internationella forum som FN.
Jag var minister i Spanien och talman för Europaparlamentet mellan 2004 och 2007.

Vem är jag?

1

Du är Paschal Donohoe, Eurogruppens ordförande.

2

Du är Didier Reynders, EU-kommissionär med ansvar
för rättsliga frågor.

3

Du är Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant
och vice ordförande i EU-kommissionen.
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Hur fungerar EU?
Frågor

FRÅGA

10/13

Vem är jag?

1

Du är Christine Lagarde, Europeiska centralbankens ordförande.

2

Du är Emily O’Reilly, EU-ombudsmannen.

3

Du är Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

FRÅGA

11/13

22

Jag är talman för en EU-institution som företräder EU-medborgarna.
EU:s budget är inte antagen förrän jag har undertecknat den.
Jag kommer från EU:s minsta land.

Jag är ordförande för en EU-institution och har utsetts för två och ett halvt år.
Jag leder mötena med EU-ländernas stats- och regeringschefer.
Jag var Belgiens premiärminister i fem år.

Vem är jag?

1

Du är Charles Michel, Europeiska rådets ordförande.

2

Du är Paschal Donohoe, Eurogruppens ordförande.

3

Du är Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens
ordförande.

Hur fungerar EU?
Frågor

Hur många möten har Europaparlamentet varje år och var hålls de?
FRÅGA

12/13

1

Tolv möten i Bryssel och upp till sex i Strasbourg.

2

Tolv möten i Strasbourg och upp till sex i Bryssel.

3

Tolv möten i Strasbourg och sex i Bryssel.

FRÅGA

EU-kommissionen har cirka 33 000 anställda som bland annat arbetar som handläggare,
experter, översättare, tolkar och assistenter.

Vilket påstående är sant?

13/13

1

Kommissionens personal väljs ut genom uttagningsprov
och kommer från alla EU-länder.

2

Du behöver inte vara EU-medborgare för att jobba
för EU-kommissionen..

3

Innan du kan få jobb på EU-kommissionen måste
du ha praktiserat vid en EU-institution.
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Hur fungerar EU?
Svar

SVAR

Bryssel är Belgiens huvudstad, men kallas också ofta Europas huvudstad eftersom
de viktigaste EU-institutionerna ligger här.

Vilket påstående är sant?

1/13
EU-kommissionen föreslår ny EU-lagstiftning, men det är rådet och
Europaparlamentet som beslutar om förslagen.

Beslutsfattande i EU
EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar.
Förslagen diskuteras, ändras och antas – eller förkastas – av rådet
(som företräder EU-ländernas regeringar) och Europaparlamentet
(som är direktvalt av EU-invånarna).
Det är det vanligaste sättet att fatta beslut på i EU. Det kallas det
ordinarie lagstiftningsförfarandet eller medbeslutandeförfarandet.

SVAR

EU-kommissionen består av en ledamot per EU-land, en så kallad kommissionär.
Tillsammans bildar de kommissionskollegiet.

Vilket påstående är sant?

2/13
Kommissionärerna föreslås av sina regeringar och måste godkännas
av Europaparlamentet.

EU-kommissionen
Kommissionärerna ska inte föra fram sina egna länders synpunkter utan
företräder i stället EU:s intressen.
EU-länderna ger förslag på kommissionärer, som ofta är ledande politiker
i sina hemländer. Kommissionens ordförandekandidat väljer sedan sitt
team av kommissionärer bland förslagen.
Europaparlamentet frågar sedan ut alla föreslagna kommissionärer och
ber dem redogöra för sin vision, innan det godkänner eller förkastar
kollegiet i sin helhet. Den nya kommissionen utses slutligen formellt av
Europeiska rådet.
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Hur fungerar EU??
Svar

Europaparlamentet är folkets röst och företräder EU-invånarna när det fattar beslut.

SVAR

Vilket påstående är sant?

3/13
Länder med många invånare har fler ledamöter än länder med färre invånare.

Europaparlamentet
Vart femte år kan EU-invånarna rösta fram de ledamöter som ska
företräda dem i Europaparlamentet.
Platserna fördelas utifrån längdernas folkmängd. Länder med många
invånare har alltså fler parlamentsledamöter än de med färre invånare.
Det senaste valet till Europaparlamentet hölls våren 2019. Nästa val hålls
våren 2024.
Rösträttsåldern är 18 år i nästan alla EU-länder. I Grekland är åldersgränsen
17 år och i Österrike och Malta får du rösta redan när du fyllt 16.
© tanaonte/Stock.Adobe.com

SVAR

EU-länderna företräds av Europeiska unionens råd, som även kallas ministerrådet. I rådet
diskuterar EU-ländernas ministrar EU-frågor och fattar beslut om EU:s initiativ och lagar.

Vilket påstående är sant?

4/13
Varje minister i rådet röstar på sin regerings vägnar.

Europeiska unionens råd
Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar.
Det skulle inte hända mycket i EU om medlemsländerna var tvungna att
fatta alla beslut enhälligt. På många områden fattas beslut med majoritet,
men enhällighet krävs på vissa känsliga områden som skatter och säkerhet.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers
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Hur fungerar EU?
Svar

SVAR

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
Deras möten kallas ofta EU-toppmöten.

Vilket påstående är sant?

5/13
Europeiska rådet fastställer EU:s viktigaste prioriteringar
och övergripande politiska riktlinjer.

Europeiska rådet
Europeiska rådet står för den högsta nivån av politiskt samarbete mellan
EU-länderna.
EU-ledarna möts i Bryssel minst fyra gånger om året, men ordföranden
kan sammankalla extra möten om det behövs.
Europeiska rådets ordförande leder mötena. Ordföranden väljs för två och
ett halvt år i taget.

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

SVAR

Europeiska unionens domstol (domstolen) inrättades 1952 och ska se till att EU-lagstiftningen
tolkas och tillämpas enhetligt i alla medlemsländer.

Vilket påstående är sant?

6/13
Om en nationell domstol är osäker på hur en EU‑lag ska tolkas kan den be
Europeiska unionens domstol om ett förtydligande.

Europeiska unionens domstol
Domstolen är EU:s högsta rättsliga instans och ligger i Luxemburg.
Om en nationell domstol är osäker på hur en lag ska tolkas eller om den är
giltig kan den be Europeiska unionens domstol om råd. Domstolen kan också
avgöra om en nationell lag eller praxis är förenlig med EU-lagstiftningen.
På samma sätt som varje EU-land har sitt eget språk och rättssystem
är domstolen en flerspråkig institution. Alla EU:s officiella språk kan vara
rättegångsspråk, vilket är unikt bland domstolarna i världen.
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EU-invånarna kan påverka EU:s politik på flera sätt, bland annat genom att starta eller stödja
ett medborgarinitiativ.

Vilket påstående är sant?

7/13
Det krävs underskrifter från en miljon människor från minst sju EU‑länder
för att lämna in ett medborgarinitiativ till EU-kommissionen.

Din röst
En grupp på minst sju EU-medborgare som bor i sju olika EU-länder kan
starta ett europeiskt medborgarinitiativ. Det krävs underskrifter från en
miljon människor (vilket motsvarar 0,2 % av EU:s befolkning) från minst
sjuEU-länder. Om det kravet är uppfyllt kan initiativet lämnas
in till EU-kommissionen.
Det första inlämnade initiativet Right2Water fick 1,6 miljoner underskrifter
och ledde till förslag om nya regler för dricksvatten.
För att stödja ett initiativ måste du vara tillräckligt gammal för att få rösta i
Europaparlamentsvalet i ditt land (dvs. mellan 16 och 18 år).
© niphon/StockAdobe.com

SVAR

8/13

Jag är ordförande för en EU-institution. Europaparlamentet har valt mig för fem år.
Jag leder ett team (det s.k. kollegiet). Vår uppgift är att värna EU:s intressen.
Jag är den första kvinnan som väljs på denna post.

Vem är jag?
Du är Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen är EU-kommissionens ordförande sedan den 1
december 2019.
Hon företräder också kommissionen i möten i Europeiska rådet, G7 och G20
och i möten med länder utanför EU.
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9/13

Jag samordnar och genomför EU:s politik gentemot andra länder och organisationer.
Jag företräder EU i internationella forum som FN.
Jag var minister i Spanien och talman för Europaparlamentet mellan 2004 och 2007.

Vem är jag?
Du är Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant och vice ordförande
i EU-kommissionen.

EU:s utrikesrepresentant
Josep Borrell är EU:s höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik sedan den 1 december 2019.
Som EU:s chefsdiplomat ska han utforma och genomföra EU:s utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitik. Han är också vice ordförande i EUkommissionen.

SVAR

10/13

Jag är talman för en EU-institution som företräder EU-medborgarna.
EU:s budget är inte antagen förrän jag har undertecknat den.
Jag kommer från EU:s minsta land.

Vem är jag?
Du är Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Europaparlamentets talman
Roberta Metsola valdes till Europaparlamentets talman den 18 januari
2022 för två och ett halvt år. Hon föddes på Malta 1979 och är den yngsta
talmannen någonsin. Hon är medlem i Europeiska folkpartiets grupp
(EPP-gruppen) som är den största politiska gruppen i Europaparlamentet.
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Jag är ordförande för en EU-institution och har utsetts för två och ett halvt år.
Jag leder mötena med EU-ländernas stats- och regeringschefer.
Jag var Belgiens premiärminister i fem år.

Vem är jag?
Du är Charles Michel, Europeiska rådets ordförande.

Europeiska rådets ordförande
Charles Michel är Europeiska rådets ordförande sedan den 1 december 2019
och fram till den 31 maj 2022. Han sammankallar och leder Europeiska
rådets möten och ser till att arbetet går framåt.
Han företräder EU i utrikes- och säkerhetsfrågor tillsammans med Josep
Borrell, EU:s utrikesrepresentant.
Charles Michel företräder också EU vid möten i G7 och G20 tillsammans
med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Hur många möten har Europaparlamentet varje år och var hålls de?
SVAR

12/13
Tolv möten i Strasbourg och upp till sex i Bryssel.

Europaparlamentet
Europaparlamentets huvudsakliga möten, som också kallas
plenarsammanträden, äger rum i Strasbourg i Frankrike tolv gånger
om året och i Bryssel i Belgien upp till sex gånger om året.
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Hur fungerar EU?
Svar

EU-kommissionen har cirka 33 000 anställda som bland annat arbetar som handläggare,
experter, översättare, tolkar och assistenter.

SVAR

Vilket påstående är sant?

13/13

Kommissionens personal väljs ut genom uttagningsprov och kommer
från alla EU-länder.

EU-kommissionen
De anställda är medborgare i de olika EU‑länderna och väljs ut genom
uttagningsprov.
Om du är intresserad av att arbeta för EU kan du först söka praktik för att
få en inblick i jobbet. När du har tagit en högskoleexamen har du rätt att
söka en praktikplats, men du behöver inte ha praktiserat för att bli anställd
på kommissionen.

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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Hur påverkar EU min vardag??
Frågor

HUR PÅVERKAR EU MIN VARDAG?

Har du någon gång undrat vad EU gör för dig? Låt
oss följa Anna från Sverige för att se hur EU påverkar
hennes vardag.

FRÅGA

Anna har just slutat skolan och skulle vilja bättra på sin italienska. Därför anmäler hon sig till
en två månader lång språkkurs i Italien.

Vad måste hon göra innan hon åker?

1/12

1

Ingenting. Hon kan börja packa och flyga iväg till Italien!
Som EU-medborgare har Anna rätt att studera i vilket EU-land hon vill..

2

Anna måste ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd
innan hon kan resa till Italien.

3

Anna måste ansöka om visum för att studera i Italien.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Hur påverkar EU min vardag?
Frågor

FRÅGA

I Italien träffar Anna Erasmusstudenten Pavel från Tjeckien.
Vilket påstående är sant?
Programmet Erasmus+...

2/12

1

…hjälper unga att studera i sitt eget land.

2

...vänder sig bara till högskolestuderande och omfattar
inga andra typer av lärande.

3

…ger skolor och organisationer från olika EU-länder
möjlighet att bilda partnerskap.
© De Visu/Stock. Adobe.com

FRÅGA

3/12

1

Litauen

2

Lettland

3

Luxemburg

Eurosedlar och euromynt infördes 2002, och hittills har 19 länder ersatt sin nationella valuta med
euron. Euromynten har en gemensam sida som föreställer Europakartan, medan motivet på den
andra sidan bestäms av länderna själva. Anna försöker gissa var det här myntet kommer ifrån.

Kan du hjälpa henne?

© Taigi/Stock.Adobe.com
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Hur påverkar EU min vardag??
Frågor

FRÅGA

4/12

Anna behöver köpa nya hörlurar i Italien och undrar om de är säkra. Hon handlar också lite på
nätet. Vilka rättigheter har hon som konsument?

Vilket påstående är sant?

1

Varor som ska säljas på EU:s inre marknad måste uppfylla
EU:s säkerhets- och miljökrav.

2

Enligt EU-reglerna har du rätt till minst ett års r
eklamationsrätt för konsumentprodukter, t.ex. elvaror.

3

Om du köper en vara eller tjänst på nätet eller utanför en
fast affärslokal (per telefon eller postorder eller från en
dörrförsäljare) har du rätt att ångra dig och avbeställa
varan eller tjänsten inom tio dagar.
© De Visu/Stock. Adobe.com

Anna vill besöka sin nye tjeckiske vän Pavel i hans hemstad. Hon undrar hur lätt det blir.

FRÅGA

Vilket påstående är sant?

5/12

1

Sedan EU avskaffade de statliga monopolen och började
tillåta konkurrens mellan flygbolagen i Europa har det blivit
dyrare att flyga..

2

Fler städer och regioner har fått en egen flygplats
och det finns fler direktflyg mellan dem.

3

Anna har ingen rätt till kompensation om hennes flyg är
försenat eller överbokat.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Hur påverkar EU min vardag?
Frågor

FRÅGA

6/12

Coronapandemin har gjort det svårare att resa, men den fria rörligheten är fortfarande en av EU:s
största framgångar. De flesta EU-länder har tagit bort sina gränskontroller tack vare Schengenavtalet.
Anna ska åka buss från Italien till Tjeckien via Österrike och är upprymd inför resan.

Måste Anna ha med sig passet på resan?

1

Nej. Italien, Österrike och Tjeckien finns med bland
de 22 EU-länder och 4 länder utanför EU som har tagit bort
kontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet.
Anna kan resa fritt över de två inre gränserna..

2

Ja. Tjeckien är inte med i Schengen, så Anna kan inte åka
över gränsen utan att kontrolleras.

3

Nej. I Europa behöver du bara visa upp ditt pass eller id-kort
när du reser till Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.
© De Visu/Stock. Adobe.com

FRÅGA

Anna har en fantastisk semester i Tjeckien, men vid ett av turistbesöken ramlar hon och bryter
foten. Som tur är har hon kommit ihåg att ta med sitt europeiska sjukförsäkringskort.

Vilket påstående är sant?

7/12

1

Anna har rätt till gratis privatvård.

2

Med det europeiska sjukförsäkringskortet kan Anna få
offentlig vård och betala samma avgift som invånarna i Tjeckien.

3

Eftersom Anna inte är från Tjeckien måste hon betala
för all offentlig vård hon får där.
© YAHOES/Stock.Adobe.com
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Hur påverkar EU min vardag??
Frågor

FRÅGA

8/12

När Anna är i Italien håller hon kontakten med familj och vänner via sin smarttelefon.
Hon ringer och skickar sms och delar bilder och upplevelser med dem på sociala medier.
Måste Anna betala extra för att använda sin svenska mobil i Italien?

Vilket påstående är sant?

1

Anna kan använda sin svenska mobil som vanligt utan några
begränsningar, även om hon stannar mycket längre i Italien.

2

Så länge som Anna bara reser utomlands ibland
och tillbringar mer tid i hemlandet än utomlands behöver
hon bara betala vad hon skulle ha betalat hemma.

3

Anna behöver kontakta sin operatör för att aktivera en
funktion så att hon kan använda mobilen som vanligt i Italien.
© De Visu/Stock. Adobe.com

FRÅGA

Anna vet inte hur rent badvattnet är i Italien och Tjeckien och undrar om hon kan bada
i sjöarna och havet utan risk.

Vilket påstående är sant?

9/12

1

Under badsäsongen behöver EU-länderna inte informera
allmänheten om kvaliteten på badvattnet.

2

Bara drygt hälften av badplatserna i EU uppfyller
miniminormerna för vattenkvalitet.

3

EU har miniminormer för badvatten som alla EU-länder
måste uppfylla.
©Yuriy Brykaylo copyrighted
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EU satsar på sina städer och regioner. Den italienska stad där Anna går på kurs deltar i ett
projekt som ska hjälpa städerna i EU att bli mer hållbara.

Vilket påstående är sant?

10/12

1

EU:s bidrag går bara till de länder som har gått med
i EU sedan 2004.

2

En tredjedel av EU-budgeten går till projekt för EU:s städer
och regioner.

3

Det är bara de mindre utvecklade EU-länderna som
kan få EU-bidrag.
© Mariana Ianovska/Stock.Adobe.com

FRÅGA

11/12

1

1 miljon

2

5 miljoner

3

10 miljoner

Hemma i Sverige berättar Anna för sin mormor om upplevelserna ute i Europa. Annas mormor
säger att hon gärna hade gjort något liknande när hon var ung, men att hon aldrig fick chansen.

Hur många unga har studerat, arbetat eller jobbat som volontärer
utomlands tack vare Erasmus+?

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Hur påverkar EU min vardag??
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Annas resa har gett henne blodad tand. Hon vill resa mer och funderar på att volontärarbeta
eller jobba med ett projekt i Sverige eller utomlands. Annas mormor säger att hon har hört
talas om ett sådant initiativ.

FRÅGA

12/12

Vilket är det korrekta initiativet?

1

Volontärkåren

2

Europeiska solidaritetskåren

3

DiscoverEU

© De Visu/Stock. Adobe.com
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1/12

Anna har just slutat skolan och skulle vilja bättra på sin italienska. Därför anmäler hon sig till
en två månader lång språkkurs i Italien.

Vad måste hon göra innan hon åker?
Ingenting. Hon kan börja packa och flyga iväg till Italien! Som EU-medborgare
har Anna rätt att studera i vilket EU-land hon vill.

Fri rörlighet och inga kontroller vid de inre gränserna
Tack vare den inre marknaden och Schengenområdet kan EU-medborgarna
resa, studera, arbeta eller pensionera sig i vilket EU-land de vill nästan helt
utan administrativt krångel och kontroller vid de inre gränserna.
Som EU-medborgare får Anna alltså arbeta och studera i Italien. Om hon
stannar längre än tre månader kan hon registrera sig hos myndigheterna
om hon vill.
Det är bara medborgare från länder utanför EU som behöver visum för att
studera i Italien om de vill stanna längre än tre månader. Anna behöver
alltså inte söka visum.
Fotnot: På grund av coronapandemin har vissa länder tillfälligt begränsat
den fria rörligheten och förbjudit icke nödvändiga resor.
© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com
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I Italien träffar Anna Erasmusstudenten Pavel från Tjeckien.
Vilket påstående är sant?
Programmet Erasmus+...

2/12
…ger skolor och organisationer från olika EU-länder möjlighet att bilda partnerskap.

Erasmus+
Erasmusprogrammet startade för över 30 år sedan. Tanken var att
studenter skulle kunna gå en del av sin utbildning på ett universitet i ett
annat EU-land.
Dagens program, Erasmus+, vänder sig inte bara till högskolestuderande
utan erbjuder också många andra möjligheter. Du som är ung kan studera,
fortbilda dig eller arbeta som volontär i ett annat EU-land eller i övriga
världen inom t.ex. omsorg, miljöarbete, kultur, ungdomsfrågor, idrott och
utvecklingssamarbete.
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3/12

Eurosedlar och euromynt infördes 2002, och hittills har 19 länder ersatt sin nationella valuta med
euron. Euromynten har en gemensam sida som föreställer Europakartan, medan motivet på den
andra sidan bestäms av länderna själva. Anna försöker gissa var det här myntet kommer ifrån.

Kan du hjälpa henne?
Litauen

Euron
Litauen blev 2015 det nittonde landet i euroområdet (se pilen på kartan).
På de litauiska euromynten avbildas Vytis, en riddare på häst som håller i
ett svärd och en sköld. Motivet finns också på Litauens riksvapen.

SVAR

4/12

Anna behöver köpa nya hörlurar i Italien och undrar om de är säkra. Hon handlar också lite
på nätet. Vilka rättigheter har hon som konsument?

Vilket påstående är sant?
Varor som ska säljas på EU:s inre marknad måste uppfylla EU:s säkerhetsoch miljökrav.

Konsumentskydd
Du har rätt till minst två års reklamationsrätt för produkter, t.ex. elvaror,
som du har köpt i EU. Om din mobiltelefon går sönder efter ett år kan du
alltså få den reparerad eller ersatt utan kostnad, oavsett var i EU du köpte
den.
Om du köper en vara på nätet, per telefon eller postorder eller från en
dörrförsäljare har du fjorton dagar på dig att skicka tillbaka den. Anna får
häva sitt köp av vilket skäl som helst inom den här tiden. Hon kan helt
enkelt bara ångra sig.
© Gajus/Stock.Adobe.com
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Anna vill besöka sin nye tjeckiske vän Pavel i hans hemstad. Hon undrar hur lätt det blir.

SVAR

5/12

Vilket påstående är sant?

Fler städer och regioner har fått en egen flygplats och det finns fler direktflyg
mellan dem.

Dina rättigheter som flygresenär
Konkurrensen har lett till stora förändringar för flyget. I dag är det billigare,
lättare och säkrare att flyga än någonsin förut.
EU-reglerna skyddar dina rättigheter som flygresenär i Europa. Om du blir
kvar på en flygplats på grund av att ditt flyg är överbokat eller kraftigt
försenat kan du begära kompensation.

SVAR

6/12

Travelling has become more difficult with the COVID-19 pandemic, but freedom of movement remains one
of the EU’s biggest achievements. Most EU countries have taken away their border controls thanks to the
Schengen Agreement. Anna is travelling by bus from Italy to Czechia via Austria, and is excited about her trip.

Does Anna need to bring her passport with her during the trip?
Nej. Italien, Österrike och Tjeckien finns med bland de 22 EU-länder och 4 länder
utanför EU som har tagit bort kontrollerna vid de inre gränserna inom
Schengenområdet. Anna kan resa fritt över de två inre gränserna..

Avskaffade gränskontroller vid de inre gränserna
Schengenområdet omfattar 22 EU-länder (ljusblå) och fyra länder utanför EU
(mörkblå). Italien, Österrike och Tjeckien är alla med i Schengenområdet, så
Anna kan resa fram och tillbaka mellan Italien och Tjeckien via Österrike utan att
behöva visa sitt pass.
Hon bör dock ta med sig sitt nationella id-kort så att hon vid behov kan visa att
hon är EU-medborgare.
Vissa EU-länder som Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien och Rumänien är inte med
i Schengenområdet. Kom ihåg att du alltid måste visa upp ett giltigt pass eller
id-kort vid gränsen när du åker till eller från ett land som inte är med i Schengen
(dvs. ett EU-land som inte är med i Schengen eller ett land utanför EU).
Fotnot: På grund av coronapandemin har vissa länder tillfälligt begränsat den fria rörligheten
och förbjudit icke nödvändiga resor.

40

Hur påverkar EU min vardag?
Svar

SVAR

7/12

Anna har en fantastisk semester i Tjeckien, men vid ett av turistbesöken ramlar hon och bryter
foten. Som tur är har hon kommit ihåg att ta med sitt europeiska sjukförsäkringskort.

Vilket påstående är sant?
Med det europeiska sjukförsäkringskortet kan Anna få offentlig vård
och betala samma avgift som invånarna i Tjeckien.

Sjukförsäkring vid tillfällig vistelse utomlands
Om Anna blir sjuk eller råkar ut för en olycka då hon tillfälligt vistas i ett
annat EU-land – som turist eller studerande – har hon rätt till all nödvändig
vård som inte kan vänta tills hon kommer hem.
Det europeiska sjukförsäkringskortet utfärdas av din försäkringskassa och
visar att du är försäkrad i ett EU-land. Tack vare kortet kan du få offentlig
vård utomlands och betala samma avgift som invånarna i landet du besöker.

© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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När Anna är i Italien håller hon kontakten med familj och vänner via sin smarttelefon. Hon
ringer och skickar sms och delar bilder och upplevelser med dem på sociala medier. Måste
Anna betala extra för att använda sin svenska mobil i Italien?

Vilket påstående är sant?
Så länge som Anna bara reser utomlands ibland och tillbringar mer tid
i hemlandet än utomlands behöver hon bara betala vad hon skulle ha betalat hemma.

Använda mobilen utomlands
EU tog bort roamingavgifterna i juni 2017. När du reser inom EU kan du
ringa, skicka sms och surfa till samma pris som hemma.
Den allmänna regeln är att så länge du tillbringar mer tid hemma än
utomlands, eller använder din mobil mer hemma än utomlands, kan du
använda roaming till inrikestaxor när du reser inom EU.
Det här fungerar automatiskt. Du behöver inte göra någoting.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna vet inte hur rent badvattnet är i Italien och Tjeckien och undrar om hon kan bada i
sjöarna och havet utan risk.

Vilket påstående är sant?

9/12
EU har miniminormer för badvatten som alla EU-länder måste uppfylla.

Miljöskydd
EU-invånarna kan glädjas åt en vattenkvalitet som är bland världens bästa.
Varje år publicerar EU en rapport om badvattnets kvalitet. I rapporten finns
uppgifter om vattenkvaliteten vid över 22 000 badplatser vid hav, sjöar och
floder i hela EU.
Under 2019 uppfyllde 85 % av badplatserna EU:s strängaste krav på
”utmärkt” kvalitet.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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EU satsar på sina städer och regioner. Den italienska stad där Anna går på kurs deltar i ett
projekt som ska hjälpa städerna i EU att bli mer hållbara.

Vilket påstående är sant?

10/12
En tredjedel av EU-budgeten går till projekt för EU:s städer och regioner.

Hjälpa mindre utvecklade länder och regioner i EU
EU medfinansierar tusentals projekt i regioner och städer i hela EU. Alla EUländer och deras invånare får nytta av bidragen.
Stödet går i första hand till de mindre utvecklade regionerna i EU (i rött på
kartan) för att hjälpa dem att komma ikapp.
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Hur påverkar EU min vardag?
Svar

SVAR

11/12

Hemma i Sverige berättar Anna för sin mormor om upplevelserna ute i Europa. Annas mormor
säger att hon gärna hade gjort något liknande när hon var ung, men att hon aldrig fick chansen.

Hur många unga har studerat, arbetat eller jobbat som volontärer
utomlands tack vare Erasmus+?
10 miljoner

Finansiering av Erasmus+
Cirka 10 miljoner människor har kunnat studera, arbeta eller jobba som
volontärer utomlands tack vare Erasmus+.
Det är ett av EU:s populäraste finansieringsprogram. För de kommande sju
åren (2021–2027) är budgeten drygt 26 miljarder euro, vilket är nästan
dubbelt så mycket som för tidigare period. Det visar att EU lägger stor
vikt vid utbildning och unga. Programmet kommer hädanefter att vara mer
inkluderande, digitalt och miljövänligt.

© De Visu/Stock. Adobe.com

SVAR

12/12

Anna’s trip has given her the taste for more adventure. She is thinking of volunteering or
working in a project in Sweden, or maybe even abroad. Her grandmother thinks she has heard
of such an initiative.

Which of the following Svar is the correct initiative?
Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren
I Europeiska solidaritetskåren kan unga mellan 18 och 30 år delta i olika
solidaritetsinsatser som volontärer eller anställda. Du kan anmäla dig till
den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18
för att få börja i ett projekt.
Tack vare initiativet DiscoverEU kan 18-åringar i EU upptäcka Europas
kulturella mångfald. De kan vinna ett resekort och besöka mellan ett och
fyra länder i upp till 30 dagar.
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Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

VAD STÅR PÅ EU:S DAGORDNING?

Vet du vad EU gör för att hantera utmaningar som
ungdomsarbetslöshet, migration, klimatförändringar
och återhämtning från coronakrisen? Låt oss ta reda
på det!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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1/13
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År 2019 valde Europaparlamentet Ursula von der Leyen till kommissionens ordförande.
I sina politiska riktlinjer beskriver hon sex prioriteringar för EU.

Vilken av följande är INTE en av Ursula von der Leyens sex
prioriteringar?

1

Se till att vi har samma utbildning i matematik,
historia och engelska i hela EU.

2

Se till att EU:s ekonomi växer och få fram fler jobb,
särskilt för unga.

3

Se till att vi har en säker och miljövänlig energi till rimligt
pris i EU.

Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

FRÅGA

2/13

1

2030

2

2050

3

2100

FRÅGA

3/13

Klimatförändringarna är en stor utmaning för EU och resten av världen. EU har som mål att bli
klimatneutralt, det vill säga ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser. Alla EU-länder har enats
om att nå målet senast ett visst datum.

När ska EU vara klimatneutralt?

Digital teknik har blivit en nödvändighet för oss alla. Det har blivit ännu tydligare under
pandemin då många unga behövde den digitala tekniken för att följa undervisning hemifrån
eller kommunicera med sina vänner. EU vill hjälpa alla att få bättre tillgång till den nya
tekniken så att de kan dra full nytta av den.

Har du hört talas om WiFi4EU? Vet du vad det är?

1

En ny trådlös standard som ska ersätta 5G

2

En kompatibel mobilladdare

3

Ett EU-initiativ som ger allmänheten gratis trådlös
internetuppkoppling på offentliga platser
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Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

FRÅGA

Geolokalisering är en viktig del av digitaliseringen. EU har tagit fram ett eget globalt system
för satellitnavigering.

Vad heter det?

4/13

1

Gaia

2

Galilei

3

Galileo

FRÅGA

5/13
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1

En femtedel

2

Mer än hälften

3

En fjärdedel

EU ska se till att vi har klimatvänlig energi till rimligt pris som finns när vi behöver den. Därför
vill EU att vi använder många olika energikällor och mer energi från EU.

Hur mycket av vår energi importerar vi från länder utanför EU?

Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

FRÅGA

6/13

EU bedriver ett intensivt arbete i FN och andra internationella forum för att begränsa
klimatförändringen. EU föregår med gott exempel genom sina långtgående klimat- och
energimål för 2030.

Vilket är EU:s mål för 2030?

1

Vi bör minska växthusgasutsläppen med minst 55 %.

2

Minst 55 % av vår energi bör komma från förnybara källor.

3

Vi bör öka energieffektiviteten med minst 55 %.

FRÅGA

7/13

1

Kanada

2

Nya Zeeland

3

Japan

EU:s ekonomi är beroende av handel. Öppna marknader skapar ekonomisk tillväxt och bättre
jobb för EU och dess partner. De ger konsumenterna större utbud och mer köpkraft och öppnar
upp nya marknader för företagen i EU.

Med vilket land har EU INTE undertecknat något frihandelsavtal?
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Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

FRÅGA

8/13

Människor som bor i EU ska kunna lita på att deras frihet och säkerhet skyddas oavsett vart
de flyttar inom EU. Ett av de största aktuella hoten är terrorism och EU har därför vidtagit
flera åtgärder för att skydda oss.

Vilken av följande är INTE en av EU:s åtgärder?

1

En ny dataskyddslag.

2

Att göra det kriminellt att resa för att utföra eller stödja
terrordåd.

3

Att förebygga radikalisering, bland annat på nätet.

FRÅGA

Det ökade antalet flyktingar och migranter har satt press på EU,
som därför har vidtagit olika åtgärder.

Vilket påstående är sant?

9/13
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1

EU vill skapa säkra och lagliga vägar in i EU
för asylsökande, så att de inte behöver riskera livet genom
att vända sig till människosmugglare och människohandlare.

2

EU hjälper medlemsländerna att skicka tillbaka irreguljära
migranter till deras hemländer även om de har rätt
att stanna i EU.

3

EU har finansierat akutinsatser i EU,
men hjälper inga länder utanför EU.

Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

FRÅGA

Tillsammans utgör EU-länderna en av världens största ekonomier. Genom att agera gemensamt
har de mycket större auktoritet än de skulle ha om varje land förde sin egen politik.

Vilket påstående är sant?

10/13

1

EU:s länder står för 15 % av världens ekonomi
och 10 % av världens befolkning.

2

EU:s länder står för 16 % av världens ekonomi,
men bara för cirka 6 % av världens befolkning.

3

EU:s länder står för 26 % av världens ekonomi
och 4 % av världens befolkning.
© wetzkaz//Stock.Adobe.com

FRÅGA

11/13

1

50 miljarder euro

2

166 miljarder euro

3

806 miljarder euro

Coronaviruset har skakat Europa och pandemin har fått allvarliga ekonomiska och sociala
konsekvenser. EU har därför inrättat fonden NextGenerationEU som ska sätta fart på den
ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Vet du hur mycket pengar som har anslagits till NextGenerationEU?

MAKE IT
REAL
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Vad står på EU:s dagordning?
Frågor

FRÅGA

EU-kommissionen föreslår bara nya lagar vid behov (när det kan ge ett tydligt mervärde),
och redovisar sitt arbete helt öppet.

När kan allmänheten lämna synpunkter på EU-lagstiftningen?

12/13

1

Bara innan den har utarbetats.

2

När som helst

3

Bara när den har trätt i kraft.

FRÅGA

13/13
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Coronapandemin kommer inte att vara över förrän tillräckligt många har vaccinerats. För att skynda
på utvecklingen av vacciner mot covid-19 stöttade EU redan i ett tidigt skede företag som höll på att
utveckla vaccin. Genom att hjälpa dem att finansiera utveckling och tillverkning fick kommissionen rätt
att köpa miljarder vaccindoser till EU-invånarna så fort vaccinerna var klara och hade visat sig vara
säkra och effektiva. Flera av de här vaccinerna används nu eftersom de har godkänts för försäljning i EU.

Vilket organ godkänner att ett vaccin får säljas på EU-marknaden?

1

TEU-kommissionen

2

Europeiska läkemedelsmyndigheten

3

Europaparlamentet

Vad står på EU:s dagordning?
Svar

SVAR

År 2019 valde Europaparlamentet Ursula von der Leyen till kommissionens ordförande.
I sina politiska riktlinjer beskriver hon sex prioriteringar för EU.

Vilken av följande är INTE en av Ursula von der Leyens sex prioriteringar?

1/13
Se till att vi har samma utbildning i matematik, historia och engelska i hela EU.

Sex prioriteringar för EU
Det är EU-länderna och deras regionala och lokala myndigheter som
bestämmer vad som ska läras ut i skolan, inte EU.
EU-kommissionens sex prioriteringar för 2019–2023:

•
•
•
•
•
•

En europeisk grön giv
Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
En ekonomi för människor
Ett starkare Europa i världen
Främjande av vår europeiska livsstil
En ny satsning på demokrati i Europa
©lev dolgachov/Stock.Adobe.com

SVAR
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Klimatförändringarna är en stor utmaning för EU och resten av världen. EU har som mål att bli
klimatneutralt, det vill säga ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser. Alla EU-länder har enats
om att nå målet senast ett visst datum.

När ska EU vara klimatneutralt?
2050

En europeisk grön giv
EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050. Övergången till
ett klimatneutralt samhälle är en brådskande utmaning, men också en
möjlighet att göra EU:s ekonomi mer hållbar. EU vill minska sina utsläpp av
växthusgaser och skapa ett samhälle som använder mindre naturresurser
och producerar mindre avfall och föroreningar.

© Engel.ac/Stock.Adobe.com
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Vad står på EU:s dagordning?
Svar

SVAR

3/13

Digital teknik har blivit en nödvändighet för oss alla. Det har blivit ännu tydligare under
pandemin då många unga behövde den digitala tekniken för att följa undervisning hemifrån eller
kommunicera med sina vänner. EU vill hjälpa alla att få bättre tillgång till den nya tekniken så att
de kan dra full nytta av den.

Har du hört talas om WiFi4EU? Vet du vad det är?
Ett EU-initiativ som ger allmänheten gratis trådlös internetuppkoppling
på offentliga platser

Ett digitalt Europa
WiFi4EU är ett EU-initiativ som finansierar installationen av wifi-nät på
offentliga platser som parker, bibliotek och torg.
EU vill att alla offentliga platser, bland annat skolor, ska ha
internetanslutningar på 1 Gb och att alla hushåll ska ha tillgång till
nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s senast 2050.

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com

SVAR

Geolokalisering är en viktig del av digitaliseringen. EU har tagit fram ett eget globalt system
för satellitnavigering.

Vad heter det?

4/13
Galileo

EU:s globala satellitnavigeringssystem
EU:s globala satellitnavigeringssystem heter Galileo efter den italienske
astronomen Galileo Galilei på 1500-talet.
Med Galileo blir geolokaliseringen mycket mer exakt. Det kan ge nya,
innovativa tjänster som kan påverka vår vardag, t.ex. självkörande bilar
och bättre kollektivtrafiknät i städerna.
Gaia är Europeiska rymdorganisationens satellit som ska ta fram
en 3D-karta över vår galax, Vintergatan.
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Vad står på EU:s dagordning?
Svar

SVAR

EU ska se till att vi har klimatvänlig energi till rimligt pris som finns när vi behöver den. Därför
vill EU att vi använder många olika energikällor och mer energi från EU.

Hur mycket av vår energi importerar vi från länder utanför EU?

5/13
Mer än hälften

Bättre sammankopplad energimarknad
EU importerar 55 % av sin energi (uppgift från 2018). Med fler energikällor
och leverantörer kan vi öka vår energitrygghet.
Många elnät och gasledningar är dåligt sammankopplade mellan länderna.
Det håller på att bli bättre så att energin kan flöda fritt i EU utan tekniska
eller rättsliga hinder.

SVAR

6/13

EU bedriver ett intensivt arbete i FN och andra internationella forum för att begränsa
klimatförändringen. EU föregår med gott exempel genom sina långtgående klimat- och
energimål för 2030.

Vilket är EU:s mål för 2030?
Vi bör minska växthusgasutsläppen med minst 55 %.

Skydda vårt klimat
EU:s tre viktigaste klimat- och energimål för 2030:
• Minska växthusgasutsläppen med minst 55 % jämfört med 1990.
• Se till att minst 32 % av vår energi kommer från förnybara källor.
• Öka energieffektiviteten med minst 32,5 %.
Målen för 2030 ingår i EU:s åtagande i Parisavtalet – den globala
klimatöverenskommelse som EU var med om att förhandla fram 2015.
EU har nyligen höjt målet för minskade växthusgasutsläpp, eftersom
det långsiktiga målet är att bli klimatneutralt senast 2050.
© Valmedia/Stock.Adobe.com
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Vad står på EU:s dagordning?
Svar

SVAR

7/13

EU:s ekonomi är beroende av handel. Öppna marknader skapar ekonomisk tillväxt och bättre
jobb för EU och dess partner. De ger konsumenterna större utbud och mer köpkraft och öppnar
upp nya marknader för företagen i EU.

Med vilket land har EU INTE undertecknat något frihandelsavtal?
Nya Zeeland

Frihandelsavtal
Frihandelsavtal gör det lättare för länder att handla med varandra tack vare
sänkta tullar och kvoter och färre andra handelshinder.
EU håller på att förhandla om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland, men det
har ännu inte undertecknats.
EU har ingått handelsavtal med både Kanada (2016) och Japan (2018) och
många andra länder runtom i världen. Tack vare handelsavtalen med EU har
handeln med Kanada och Japan stärkts med nästan 25 % respektive 6 %.
I dag är EU part i 45 handelsavtal som täcker cirka 33 % av EU:s handel
med resten av världen.
© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com

SVAR

8/13

Människor som bor i EU ska kunna lita på att deras frihet och säkerhet skyddas oavsett vart
de flyttar inom EU. Ett av de största aktuella hoten är terrorism och EU har därför vidtagit
flera åtgärder för att skydda oss.

Vilken av följande är INTE en av EU:s åtgärder?
En ny dataskyddslag.

EU:s insatser mot terrorism
Åtgärderna mot terrorhoten handlar om att
•
förebygga radikalisering, bland annat på nätet
•
göra det kriminellt att resa för att utföra eller stödja terrordåd
•
öka insatserna för att upptäcka terrorism genom mer informationsutbyte
•
bekämpa finansiering av terrorism
•
minska tillgången till skjutvapen och sprängämnen
•
stödja partnerländerna, särskilt i Medelhavsområdet.
EU har också skärpt skyddet av EU-medborgarnas personuppgifter i och utanför
EU. De nya reglerna började gälla i maj 2018. Detta har dock ingen koppling
till terrorhoten.
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Vad står på EU:s dagordning?
Svar

SVAR

9/13

Det ökade antalet flyktingar och migranter har satt press på EU,
som därför har vidtagit olika åtgärder.

Vilket påstående är sant?
EU vill skapa säkra och lagliga vägar in i EU för asylsökande,
så att de inte behöver riskera livet genom att vända sig till människosmugglare
och människohandlare.

Migration och asyl
EU har redan gjort en hel del för att bättre hantera inflödet av migranter
och asylsökande och arbetet fortsätter. Utöver att ge pengar hjälper
man till att omplacera både asylsökande som redan befinner sig i EU,
och nödställda personer från grannländerna.
EU ger också humanitär hjälp till flyktingar och migranter i länder utanför
EU, t.ex. Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.
Man har även inrättat en europeisk gräns- och kustbevakning som
ska stärka förvaltningen av och säkerheten vid EU:s yttre gränser.

SVAR

10/13

Tillsammans utgör EU-länderna en av världens största ekonomier. Genom att agera gemensamt
har de mycket större auktoritet än de skulle ha om varje land förde sin egen politik.

Vilket påstående är sant?
EU:s länder står för 16 % av världens ekonomi,
men bara för cirka 6 % av världens befolkning.

Global aktör
EU:s länder står för 16 % av världens ekonomi, men bara för cirka 6 %
av världens befolkning.
Trots att EU är ett relativt litet område spelar man en viktig roll på
världsscenen. EU har till exempel lett och bidragit till fredssamtal runtom
i världen för att stoppa konflikter och går i spetsen för det globala
klimatarbetet.
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Vad står på EU:s dagordning?
Svar

SVAR

11/13

Coronaviruset har skakat Europa och pandemin har fått allvarliga ekonomiska och sociala
konsekvenser. EU har därför inrättat fonden NextGenerationEU som ska sätta fart på den
ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Vet du hur mycket pengar som har anslagits till NextGenerationEU?
806 miljarder euro

NextGenerationEU
NextGenerationEU är en EU-fond på 806 miljarder euro. EU-länderna
kan använda den för att hjälpa sina ekonomier att återhämta sig från
krisen och bygga upp EU för kommande generationer. Mer än hälften av
pengarna anslås till projekt som ska modernisera EU, t.ex. genom att
främja innovation i grön och digital teknik. Pengarna ska också användas
för att minska arbetslösheten bland unga och hjälpa dem att skaffa sig
nya färdigheter.

SVAR

The Commission has made it a priority to propose new laws only when they are needed and
when there is a clear European added-value, and to be fully transparent about what it is doing.

When can the public comment or have a say on an EU law?

12/13
När som helst

Samråd med allmänheten
Innan kommissionen föreslår nya EU-lagar och initiativ (och genom hela
beslutsprocessen) lyssnar man noga på allmänheten och andra intressenter.
Du kan bland annat lämna synpunkter på nätet genom att svara på ett
webbsamråd eller skicka kommentarer på eget initiativ. Allmänheten kan
alltid komma med synpunkter, även när lagen har trätt i kraft.
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Vad står på EU:s dagordning?
Svar

Coronapandemin kommer inte att vara över förrän tillräckligt många har vaccinerats. För att skynda
på utvecklingen av vacciner mot covid-19 stöttade EU redan i ett tidigt skede företag som höll på att
utveckla vaccin. Genom att hjälpa dem att finansiera utveckling och tillverkning fick kommissionen rätt
att köpa miljarder vaccindoser till EU-invånarna så fort vaccinerna var klara och hade visat sig vara
säkra och effektiva. Flera av de här vaccinerna används nu eftersom de har godkänts för försäljning i EU.

SVAR

13/13

Vilket organ godkänner att ett vaccin får säljas på EU-marknaden?
Europeiska läkemedelsmyndigheten

Vacciner mot covid-19
Alla läkemedel, t.ex. vacciner, måste ha ett så kallat godkännande för försäljning
innan de får säljas i EU-länderna. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gör
först en vetenskaplig bedömning av vaccinets, säkerhet, verkan och kvalitet. Om
EMA utfärdar en positiv rekommendation kan kommissionen godkänna att det
nya vaccinet får säljas på EU-marknaden.
Flera vacciner mot covid-19 har bedömts vara säkra och effektiva av EMA och
kommissionen har därmed godkänt dem för försäljning i EU. Flera miljarder
doser kommer att levereras till EU-länderna och EU-invånarna vaccineras i allt
snabbare takt.
För att hjälpa andra länder i världen har kommissionen och EU-länderna utlovat
över 3 miljarder euro till Covax. Det är ett globalt samarbete som ska se till att
alla länder får tillgång till covid-19-vacciner på lika villkor.

VAD ÄR EU?

HUR FUNGERAR EU?

Frågor p. 3
Svar p. 10

Frågor p. 17
Svar p. 24

HUR PÅVERKAR EU MIN VARDAG?

VAD STÅR PÅ EU:S
DAGORDNING?

Frågor p. 31
Svar p. 38

Frågor p. 44
Svar p. 51
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