
Politisk satsning på kommunikasjon
– Denne handlingsplanen viser på en 
konkret og pragmatisk måte den poli-
tiske viljen til å få i gang dialog med
Europas borgere. Vi har bestemt oss 
for en arbeidsmetode som vil føre til
en moderne tilnærming til kommuni-
kasjon, sa Visepresident Margot 
Wallström i Europakommisjonen da
hun presenterte handlingsplanen.

Snakk med folk, ikke til dem
Kommisjonen skal satse mer på kommu-
nikasjon fremover. Blant annet skal alle
de tjuefem Kommissærene sette av mer
tid til å besøke medlemsland og delta i
møter med borgerne. Kommisjonens
ansatte skal også læres opp til bedre
kommunikasjon, og oppfordres til å
holde foredrag, delta i dialogmøter og la
seg intervjue i lokale medier. Ved rekrut-
tering til lederstillinger vil kompetanse
innen kommunikasjon være viktig.

Forståelig språk
Kommisjonen har lett for å snakke et
stammespråk som bare et fåtall eksper-
ter i Brussel forstår. Dette er noe av
det Kommisjonen ønsker å komme til
livs gjennom handlingsplanen. EU-
uttrykk som Lisboastrategien, 
Barcelona-prosessen og Ålborg-initia-
tivet sier ikke så mye for folk flest. 
En god del direktiver og forslag som
legges frem er relativt abstrakte og

uforståelige for folk som ikke har del-
tatt i forarbeidet. Ett av punktene i
handlingsplanen innebærer derfor at
ny lovgivning skal ledsages av en
oppsummering som på enkelt og folke-
lig vis forklarer hvilke konsekvenser
initiativet kan ha for folks hverdag.
Det er bare slik det går an å gjøre seg
opp en mening om forslagene og even-
tuelt engasjere seg for eller mot.

Møt folk der de er
Brussel er langt unna for de fleste EU-
borgerne. Kommisjonens representa-
sjonskontorer i medlemslandene skal
derfor benyttes mer aktivt for å nå ut
på regionalt og lokalt plan. De har
anledning til å tilpasse informasjonen
til lokale behov, og ta hensyn til hvilke
medier folk leser eller ser og hvilket
språk de ønsker informasjon på.

Informasjonsstrategi til høsten
I løpet av høsten vil Kommisjonen
legge frem en informasjonsstrategi i
form av en hvitbok. Strategien vil
involvere alle de europeiske institu-
sjonene og det blir en bred hørings-
runde og debatt. Ønsket er at alle de
europeiske, nasjonale og regionale
aktørene i det europeiske samarbeids-
prosjektet påtar seg ansvar for å kom-
munisere hva EU er, hva det gjør og
hvorfor.

Her er noen av temaene 
du kan lese mer om:

Kommisjonen med handlingsplan for bedre
kommunikasjon s.1

Ambassadøren har ordet s.2

EUs justissamarbeid i sterk vekst s.2

Storbritannia har overtatt
stafettpinnen    s.3

Vekst og sysselsetting 
– ny giv for Lisboastrategien  s.4

Bedre og enklere regelverk i 
Det indre marked  s.5

I Brussel som EUs gjest s.6

Kort nytt s.6

EU og FN s.7

Nye navn ved delegasjonen s.8

Nye publikasjoner s.8 
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Lytte – Kommunisere 
– Tilpasse lokalt

Den 20. juli vedtok Europakommisjonen en ny handlingsplan for bedre å kommunisere
ut til borgerne om hva EU er, og hva Kommisjonen driver med. Tre prinsipper skal
gjennomsyre arbeidet fremover; lytt og ta hensyn til hva borgerne mener, fortell 
hva EUs initiativer innebærer, tilpass kommunikasjonen slik at folk forstår den.

1 EUR: 7,9355 NOK 
(30. august 2005)

Visepresident Margot Wallström ønsker å redusere avstanden mellom EU og borgerne
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Hvor går Europa?
EU er inne i en turbulent fase. Det franske 
og nederlandske nei til forfatningstraktaten
før sommeren har skapt hodebry for mange,
og det tvinger oss til å stoppe opp og tenke
oss om. Visepresident Margot Wallström har
lansert ideen om en plan D. D for demokrati.
Initiativet skal vekke engasjementet og den
folkelige deltakelsen i det europeiske inte-
grasjonsprosjektet, noe vi sårt trenger.

Gjennom media kan man få inntrykk av at
situasjonen i EU er håpløs og krisen dyp.
Til tross for grå skyer på himmelen er det
viktig å huske at samarbeidet ikke stanser
opp på grunn av dette. Traktaten inneholder
flere viktige og på sikt nødvendige
endringer for et EU som ekspanderer og
dessuten må håndtere en stadig mer kom-
plisert omverden. Men vi har tross alt et
EU som fungerer. De to nei-ene til forfat-
ningstraktaten representerer da heller ikke
noe ønske om å legge EU på is eller i graven.
For å diskutere EUs vei videre har Tony Blair
varslet et uformelt møte for stats- og regje-
ringssjefene i oktober.

Uansett hva som skjer med forfatnings-
traktaten fremover står EU foran store utfor-
dringer. Medlemskapsforhandlingene med
Tyrkia skal etter planen starte 3. oktober, og
andre land står for tur. En del av innholdet
i forfatningstraktaten vil være nødvendig 
å få på plass dersom videre utvidelser skal
kunne gjennomføres. Terroranslaget mot
London i juli viser klart behovet for at EU
styrker innsatsen mot terrorisme og interna-
sjonal kriminalitet, noe forfatningstraktaten
la til rette for. Slaget om EUs langtidsbud-
sjett er ennå ikke avgjort, og det er vanlig
med harde kamper før man blir enig.
Kommisjonen har dessuten lagt frem et nytt
forslag for å akselerere og fokusere arbeidet
med Lisboastrategien, for å skape økonomisk
vekst og nye arbeidsplasser i Europa. Dette
har selvsagt meget høy prioritet.

Det har vist seg at det er i vanskelige situa-
sjoner EU mobiliserer og tar noen skritt
fremover. Jeg er overbevist om at vi også
denne gang vil finne frem til måter å gå
fremover på, samtidig som vi må sikre oss 
at vi har bred folkelig støtte på veien.

Percy Westerlund

A M B A S S A D Ø R E N H A R O R D E T

EUs medlemsland bestemte på 1990-
tallet at de ville jobbe tettere sammen
på justisfeltet, og prosessen har særlig
skutt fart etter terrorangrepene i USA
i 2001 og senere i Europa. Området
omfatter aspekter som menneske- 
og narkotikasmugling, terrorisme, 
organisert kriminalitet, ulovlig inn-
vandring, asylpolitikk, harmonisering
av lovgiving og samarbeid mellom
politi-, toll- og rettsmyndigheter i de
ulike medlemsland. 

Haag-plattformen
I november 2004 vedtok Det europeiske
råd den såkalte Haag-plattformen som
fastsetter målsetningen for området av
frihet, trygghet og sikkerhet i perioden
2005-2010. Handlingsplanen for
implementeringen av denne ble lagt
frem i mai i år og vedtatt i juni. 

Arbeidet har allerede fått en rekke
konkrete resultater. I 2004 innførte 

EU nye regler som skal sikre raskere
utlevering av mistenkte lovbrytere
mellom EU-land. Det har redusert
utleveringsperioden fra et gjennom-
snitt på ni til halvannen måned. Norge
og Island forhandler nå om å slutte seg
til denne ordningen. 

Britenes formannskap 
Justisområdet og samarbeid i kampen
mot terror var allerede høyt på priori-
teringslisten før britenes formanns-
kapsperiode, og etter terrorangrepene 
i London i juli er det mye som tyder på
at dette vil bli tillagt enda større vekt.
På et møte i Rådet like etter London-
bombene ble EUs innenriks- og 
justisministere enige om en rekke 
forslag som skal gjøre det vanskeligere
for terrornettverk å operere i Europa.
Britene kommer blant annet til å
presse på for at kontoret til EUs anti-
terror koordinator skal styrkes. Denne
stillingen ble opprettet i 2004, og

EUs justissamarbeid 
i rask vekst

Samarbeidet mellom EUs medlemmer på justisområdet er et av  feltene 
hvor den europeiske integrasjonsprosessen går raskest for tiden. Det er 
også et av områdene hvor det er sterkest støtte blant EUs borgere om videre
integrasjon. Årsaken er kanskje at utfordringene på dette feltet i større grad
enn tidligere går på tvers av grenser og derfor best kan håndteres i fellesskap.
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innehas for tiden av nederlenderen
Gijs de Vries. Han og hans team har
ansvar for koordineringen av anti-
terrortiltak i EU, og leverer blant
annet ekspertanalyser og evalueringer
direkte til innenriksdepartementene 
i EUs medlemsland. 

PARS-programmet
En annen trend er at det blir gitt
større midler til forskning på områder
som har innvirkning på europeisk 
sikkerhet. 2. august kunngjorde 
Kommisjonen hvilke 13 prosjekter
som skal få støtte under programmet
som skal bidra til å gjøre europeisk
infrastruktur mer motstandsdyktig 
mot terror (PARS). Prosjektene skal
alle bidra til teknisk utvikling på dette
feltet. Et av prosjektene som ble tildelt
midler fokuserer på teknologi som 
kan sikre EUs grenser bedre. Etter
utvidelsen har EU en ytre grense på
6000 km og en samlet kystlinje på
85000 km. Et annet prosjekt ser på
hvordan man best kan utvikle sikker-
hetsteknologi uten at dette går utover
personvernet. Det norske firmaet 
Teknologirådet deltar i dette prosjek-
tet gjennom EØS-avtalen. Kommisjo-
nen har foreslått å øke det årlige 
budsjettet for slike sikkerhetsrelaterte
forskningsprosjekter fra 15 millioner
til 250 millioner euro fra 2007.

Hva nå EU?
Britene står foran en utfordrende 
periode. Det nederlandske og franske
folks nei til forfatningstraktaten har
åpnet for grunnleggende debatt om 
EUs fremtid. I tillegg vil nok formann-
skapet preges av diskusjonen om 
langtidsbudsjettet. I denne noe turbu-
lente perioden vil en av de mest 
sentrale oppgavene for formannskapet
være å sørge for kontinuitet og stabi-
litet i Rådets arbeid. Britene ønsker å
fokusere på økonomisk reform og sosial
rettferdighet, sikkerhet og stabilitet, 
og Europas rolle i verden. I tillegg til
disse tre feltene vil de forsøke å løse
budsjettproblemene og reformere EUs
landbrukspolitikk.

Økonomisk reform
Økonomisk reform og sosial rettferdig-
het er et av hovedbudskapene til det
britiske formannskapet. Reformer for å
bedre EU-landenes konkurranseevne 
er nært knyttet til Kommisjonens 
initiativ for bedre lovgivning (Better
Regulation). Målsettingen er at lov-
givning ikke skal skape unødvendige
vansker for næringslivet eller hindre
sysselsetting. Dette er ikke nytt,

men følger etter et felles initiativ fra
seks formannskap. Britene fokuserer
spesielt på høringer og konsekvens-
analyser når ny lovgivning foreslås. I
tillegg vil de ha en grundig forenkling
av EUs regelverk og foreta konsekvens-
analyser av eksisterende lovgivning.
Storbritannia fremhever det omstridte
tjenestedirektivet som viktig for å sikre
økonomisk vekst og sysselsetting. 

Sikkerhet i fokus
Sikkerhet og stabilitet står sentralt
under formannskapet, ikke minst etter
terrorangrepene i London. Målset-
ningen er en stabil, sikker og vellykket
Union som kan stå sterkere sammen 
på områder som terrorisme, organisert
kriminalitet og illegal innvandring.
Storbritannia ønsker også at den videre
utvidelsen av EU skal fortsette, og at
forhandlinger med Tyrkia starter som
planlagt i begynnelsen av oktober. 

EU på verdensarenaen
Europas rolle i verden er det siste av 
satsingsområdene. WTO-forhandling-
ene står sentralt i månedene fremover.
Som formannskapsland både i EU og
G8, vil Storbritannia arbeide for økt
bistand til Afrika og fremgang i arbeidet
mot klimaendringer. I tillegg står spørs-
mål knyttet til Midtøsten, Balkan og
europeisk forsvarspolitikk høyt på 
dagsordenen.

Storbritannia
har overtatt stafettpinnen
1. juli 2005 overtok Storbritannia
formannskapet for EUs minister-
råd. I seks måneder har landet
ansvar for å lede møtene i Det
europeiske råd og Ministerrådet.

Tony Blair og Storbritannia har formannskapet i EU i høst

http://europa.eu.int/comm/
commission_barroso/wallstrom/
index_en.htm

Les mer om handlings-
planen for kommunikasjon

http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm
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EUs Lisboastrategi som skal 
gjøre Europa til verdens mest
konkurransedyktige økonomi
innen 2010 har ikke skapt gode
nok resultater så langt. For å gi
strategien ny vind i seilene og 
få fart på den europeiske økono-
mien har Barroso-kommisjonen
satt nytt fokus på vekst og 
sysselsetting og vil konsentrere
seg om færre satsningsområder.

I 2000 lanserte EUs stats- og regje-
ringssjefer Lisboastrategien, som skulle
gjøre EU til verdens mest konkurranse-
dyktige kunnskapsbaserte økonomi,
basert på bærekraftig utvikling og
sosial samhørighet, innen 2010. 
Strategien skulle følges opp gjennom
årlige indikatorundersøkelser på en
rekke områder, og landene skulle selv
iverksette tiltak for å forbedre seg.
Etter fem år viser det seg at fremdriften
ikke sto i forhold til de ambisiøse
målene fra Lisboa-toppmøtet. 

Varsellampene blinket
Nederlands tidligere statminister 
Wim Kok la frem en midtveisrapport 
i november 2004, der varsellampene
blinket og rådene gikk på å konsen-
trere seg om det viktigste først. 
Veksten og nyvinningen i EU ligger

fremdeles godt etter USA, og EU 
blir sterkt utfordret fra land i Asia,
som Kina og India. Med dette som
bakgrunn har Kommisjonen gått inn
for en fornyelse av Lisboastrategien,
med et smalere fokus enn tidligere.
Kommisjonens initiativ kalles Vekst 
og Sysselsetting, og fikk sin tilslutning 
av Rådet på toppmøtet 22. mars i år.

Gjør Europa attraktivt!
I følge initiativet må det fokuseres på
tre områder i tiden fremover. For det
første må Europa bli et attraktivt sted å
investere og arbeide i. Dette forutsetter
at Det indre marked fullføres og funge-
rer etter intensjonen. Det er viktig 
at det blir et indre marked også for 
tjenester, som står for rundt 70 % av
økonomien i Europa. Åpen konkur-
ranse, forbedret regelverk og velutbygd
infrastruktur er noen av kjennetegnene
Kommisjonen ønsker skal prege Det
indre marked.

Kunnskap en bærebjelke
Det andre prioriterte området det skal
satses på er kunnskap og innovasjon,
som basis for vekst. Både det offentlige
og det private må bruke mer ressurser
på forskning og utvikling, og styrking
av innovasjonsevnen. Videre må det

stimuleres til økt bruk av IKT og
Europa må ligge helt i front når det
gjelder bruk av ny teknologi. 

Flere og bedre jobber
Den tredje hovedutfordringen handler
om å skape flere arbeidsplasser. Dette
vil bidra til å sikre sosial samhørighet
og bedre fordeling. Det skal dessuten
bli mer attraktivt å være i arbeid, og
trygde- og velferdsordningene må
moderniseres. Arbeidsmarkedet må bli
mer fleksibelt og tilpasningsdyktig
gjennom satsning på kompetanse-
bygging og livslang læring.

Ny mekanisme bidrar til fremdrift
For å ansvarliggjøre medlemslandene 

i forhold til strategien skal det utarbei-
des en nasjonal handlingsplan for
vekst og sysselsetting, og regjeringene
bes utnevne en herr eller fru Lisboa.
Rapporteringen skal forenkles og arbei-
det knyttes opp mot den økonomiske
og arbeidsmarkedsmessige samord-
ningen som pågår, i en strategisk 
årsrapport som skal publiseres tidlig 
i januar hvert år.

Les mer: 
http://europa.eu.int/growthandjobs

Günter Verheugen har ansvar for næringspolitikk i Europakommisjonen

Vekst og sysselsetting 

En ny giv for Lisboastrategien
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Forenkling og forbedring av
regelverk står sentralt i EUs
arbeid for å få den europeiske
økonomien tilbake på rett kurs.
Gjennom den reviderte Lisboa-
strategien har ”Better Regula-
tion” blitt en av hovedpriorite-
ringene til Kommisjonen.
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Bedre og
enklere 
regelverk

Forenklingen skal gjøre det lettere for
næringslivet i Det indre marked

EUs regelverk har etter hvert blitt
kompleks og uoversiktlig og kritiseres
for ikke alltid å reflektere et reelt 
reguleringsbehov. Ved å frigjøre 
ressurser næringslivet i dag bruker på 
å etterleve komplekse og tungrodde
regler og prosedyrer vil man bidra til 
økonomisk vekst og sysselsetting. 
I 2002 la Kommisjonen frem en 
handlingsplan for bedre lovgivning. 
I anledning relanseringen av Lisbo-
strategien kom Kommisjonen i mars
2005 med en ny pakke som bygger på
initiativet fra 2002, men som er mer
målrettet.

Bedre regelverk
Den nye Kommisjonen understreker at
EU kun skal foreslå lovgivning når det
finnes et veldokumentert behov og at
det ikke skal innebære større adminis-
trative kostnader for næringslivet enn
det som er høyst nødvendig. Alle nye
lovforslag og politiske initiativer vil
derfor bli gjenstand for en grundig
konsekvensvurdering. Brukermedvirk-

ningen i lovgivningsprosessen vil
bedres gjennom mer effektive høringer.
Det vil bli en gjennomgang både av
lovforslag som allerede er under
behandling i Europa-Parlamentet og
Rådet som kan resultere i endringer 
og at en del forslag trekkes tilbake.
Arbeidet med å forenkle eksisterende
lovgivning har pågått en stund og vil
fortsette. En ekspertgruppe vil bistå
Kommisjonen i dette arbeidet.

Nasjonal oppfølging
Kommisjonen understreker at med-
lemslandene i tillegg må sørge for at
deres nasjonale lovgivning følger
samme prinsipper. Derfor foreslås det
at bedre regulering skal inngå i de
nasjonale handlingsplaner i den revi-
derte Lisboastrategien. I tillegg oppfor-
dres de til å utarbeide nasjonale 
forenklingsprogrammer og grundige
konsekvensanalyser. Det vil også bli
utviklet et felles europeisk forenklings-
verktøy og indikatorer som vil gjøre
sammenligninger enklere.

Det er viktig at prinsippene om bedre
regulering følges gjennom hele lovgiv-
ningsprosessen i EU, inkludert
gjennomføring av EU-direktiver i 
medlemslandene. «Better Regulation»-
prosjektet har møtt økende politisk
vilje de siste årene. Flere av medlems-
landene har kommet langt i nasjonalt
forenklingsarbeid. Det er generell enig-
het om målsettingen i Det europeiske
råd.

Les mer her 
http://www.europa.eu.int/growthan-
djobs/areas/fiche03_en.htm

Elektronisk høringsprosess der
næringslivet kan svare på hvordan de
mener regelverket kan forbedres. 

http://europa.eu.int/yourvoice/forms/
dispatch?form=418&lang=DA 

http://www.europa.eu.int/growthandjobs/areas/fiche03_en.htm
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=DA
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Passasjerrettigheter 

Innbyggere i EØS kan glede seg over
hvor enkelt det er å reise i Europa, men
de færreste kjenner til sine rettigheter
som passasjer. 

De nye passasjerrettighetene i EU
trådte i kraft 17. februar 2005. Regel-
verket styrker forbrukernes rettigheter 
i hele EØS-området og skal gi reisende
bedre tilgang på informasjon, kompen-
sasjon ved overbookinger eller kansel-
leringer, samt erstatning ved ulykker.
Dersom reisende ikke får gå ombord
som følge av overbooking eller kansel-
leringer åpner regelverket for at passa-

sjerer skal gis kompensasjon i form av
refundert billett, ny billett og eventuelt
en godtgjørelse på mellom 250-600
Euro avhengig av reisens lengde og 
forsinkelsens omfang. I en Eurobaro-
meterundersøkelse viser det seg at bare 
35 % av de spurte har kunnskap om
sine rettigheter.

Lenke til regelverk for passasjerrettig-
heter i EU:
http://europa.eu.int/comm/transport/air
/rights/info_en.htm

Lenke til undersøkelsen
http://europa.eu.int/comm/public_opi-
nion/archives/ebs/ebs_228_sum_en.pdf

Kort nytt

EUs besøksprogram, EUVP, har siden
1974 invitert unge ledere (25-45 år) 
fra land utenfor EU til å besøke unio-
nen og få en førstehåndsopplevelse av
hva EU er, hvordan systemet fungerer
og bli kjent med sentrale personer 

i institusjonene. Programmet er et 
samarbeid mellom Europaparlamentet
og Europakommisjonen.

En av årets norske deltakere, Geir Ove
Ystmark, har nylig avsluttet sitt besøk 
i Brussel. Ystmark er regionsjef i Fiskeri-
og Havbruksnæringens Landsforening
(FHL), og Venstres førstekandidat for
Troms til Stortingsvalget i år. Han har
tidligere vært generalsekretær i Kysten
inn i EU og ordfører i Bjarkøy kom-
mune. 

– Jeg har hatt svært bra utbytte av
turen, sier Ystmark. – Turen gav meg
en bedre forståelse av hvordan systemet
fungerer, og at folk ikke tenker vesent-
lig annerledes i Brussel enn vi gjør 
i Norge. De politiske ufordringene er
like, og det er de samme verdikampene
vi sloss her som i Polen eller i Italia. 

Ystmark hadde et variert program, 
hvor han møtte en rekke personer
innen EU-systemet som jobber med
mange av de samme spørsmålene som
han selv, blant annet nordområdene,
fiskeri- og regionalpolitikk. 

Besøket fant sted på et spesielt tids-
punkt. Nederland og Frankrike hadde
akkurat hatt sine folkeavstemninger, 
og Tony Blair holdt sin tale til Europa-
parlamentet samme uke. – Det var 
derfor en nervøs stemning, og et sterkt
engasjement rundt hva som bør skje
fremover. Mange mente EU nå må
konsentrere seg om de eksisterende
medlemslandene, fremfor å tenke på
videre utvidelser. Det var også mye
fokus på behovet for å folkeliggjøre 
systemet og kommunisere dette til 
borgerne.

I Brussel som EUs gjest
Foto: Sara Ruud

To nye portaler portaler 
med info om EU

På Ditt Europa kan privatpersoner 
og bedrifter få informasjon og råd om
rettigheter og muligheter i det indre
marked. 

http://europa.eu.int/youreurope/

Europe Direct er et informasjonsnett-
verk hvor man kan få svar på spørsmål
om EU's institusjoner, lovgivning, 
politikk, programmer og finansierings-
muligheter.

http://europa.eu.int/europedirect/

http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_en.htm
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_228_sum_en.pdf
http://europa.eu.int/youreurope/
http://europa.eu.int/europedirect/


Et mer samkjørt EU 

Alle medlemsland i EU er også med i
FN, og parallelt med at EUs Felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
har utviklet seg har EU-medlemmene 
i stadig sterkere grad samarbeidet om 
felles posisjoner i FN-systemet. I hen-
hold til Artikkel 19 i Nicetraktaten
skal EU-medlemmer som sitter i FNs
sikkerhetsråd opptre samlet og infor-
mere de andre medlemslandene om
hva som skjer. De skal også forsvare
EUs standpunkt og interesser. 

Sterk i FN
EU (EF) fikk observatørstatus i FN i
1974, og blir representert av Europa-
kommisjonen, som har delegasjoner til
en rekke FN-organer. Som observatør
har ikke EU stemmerett i FNs general-
forsamling eller i FN-organene, men
samlet representerer EUs 25 medlem-
mer mer enn en åttendedel av alle
stemmene i FNs generalforsamling. EU
deltar også i mer enn 50 multilaterale
FN-avtaler og konvensjoner som den
eneste ikke-statlige deltakeren.

EU bidrar med 38 % av FNs generelle 
budsjett, mer enn to femtedeler av FNs
fredsbevarende operasjoner og rundt 
halvparten av alle FN-lands bidrag til
FN-fond og programmer. EU er verdens
største bistandsyter og står for rundt
halvparten av den totale offisielle
utviklingshjelpen i verden. Mye av 
EUs bistand kanaliseres gjennom eller 
i samarbeid med FN. 

Effektiv multilateralisme 
Tradisjonelt har hovedfokuset for EU-
FN-samarbeidet vært bistand, men
ettersom EUs utenriks- og sikkerhets-

politikk har blitt styrket har dette blitt
et stadig viktigere område for samar-
beid. Det europeiske råd har ved en
rekke anledninger understreket at
effektiv multilateralisme, med et sterkt
FN, skal være et sentralt element i EUs
eksterne politikk. EUs sikkerhetsstra-
tegi fra desember 2003 slår fast dette
prinsippet. Der står det blant annet at
«utviklingen av et sterkere internasjo-
nalt samfunn, velfungerende inter-
nasjonale institusjoner og en lovbasert
internasjonal orden» er en målsetning
for EU. Det viktigste rammeverket for
internasjonalt samarbeid er FN-pakten.
EU ønsker å styrke FN slik at organisa-
sjonen kan spille den rollen den var 
tiltenkt av det internasjonale samfunnet. 

Fredsbevaring
I 2003 la EU og FN frem en felleser-
klæring om samarbeid i krisehåndte-
ring som danner grunnlaget for økt
samarbeid på dette området. EUs 
hurtigutrykningsstyrker er satt sammen
av tropper fra de nasjonale forsvars-
strukturene og kan stilles til rådighet i
FNs fredsbevarende operasjoner. Et
eksempel på dette er EUs militære 
operasjon Artemis i Kongo i juni 2003,
som ble igangsatt etter oppmodning fra
FNs generalsekretær Kofi Annan. EU
skal også opprette såkalte ”innsatsstyr-
ker” innen 2007. Disse skal hver bestå
av 1,500 personer som skal kunne
rykke ut på meget kort varsel. Dette er
en kapasitet FN lenge har etterlyst. EU
og FN har også et nært samarbeid på
Balkan, blant annet gjennom FN-
styrken i Kosovo (UNMIK), hvor EU
har ansvar for gjenoppbygging. De to
har også samarbeidet om EUs politi-
styrke og senere militæroperasjonen

Althea i Bosnia og Hercegovina. 
Althea er EUs største militære opera-
sjon noensinne. 

FNs tusenårsmål
EU ønsker å spille en ledende rolle 
i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål,
som blant annet tar sikte på å utrydde
ekstrem fattigdom og sult. FN holder
en konferanse i midten av september
2005 for å evaluere fremgangen mot å
nå disse målene. EUs forberedelser til
dette møtet går inn som et ledd i refor-
men av EUs generelle bistandspolitikk.
EUs medlemsland besluttet i vår at EU
skal doble bistanden innen 2015.Innen
2010 skal bistand utgjøre 0,56 % av
EU-landenes nasjonalinntekt og 0,7 %
innen 2015, som også er FNs målset-
ning. Det vil si at EUs samlede bistand
vil øke fra ca 40 milliarder euro i dag
til over 90 milliarder innen 2015. 

Afrika
Afrika vil bli gitt spesiell prioritet i
EUs reformerte bistandspolitikk, og
spesielt områdene sør for Sahara. Både
FN og EU anerkjenner at dersom det
ikke settes inn drastiske og omfattende
tiltak i disse områdene, vil det være
umulig å oppnå tusenårsmålene innen
2015. 

Du kan lese mer om EU og FN i vår
nye nettpublikasjon, EU-FN: Multila-
teralt samarbeid i praksis, som du
finner her:  

http://www.europakommisjonen.no/
eu_global_player/EU-FN/EUFNenover-
sikt1.htm

EU og FN – stadig tettere samarbeid
Siden 1999 har EUs rolle som internasjonal aktør vært i sterk utvik-
ling. Det har blant annet gitt seg utslag i at EU har opptrådt stadig
mer enhetlig innen FN-systemet, og også at forholdet mellom de to
organisasjonene har blitt tettere. EU og FN har i lang tid jobbet tett
i bistandsspørsmål, og for tiden jobber de to organisasjonene spesi-
elt tett for å nå FNs tusenårsmål for utvikling. Men samarbeidet har
også blitt sterkere på andre felt, som for eksempel i sikkerhets-
politiske spørsmål.

Bono (U2) og Barroso oppfordrer EUs medlemmer til engasjement for å nå FNs tusenårsmål
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Nye medarbeidere ved Delegasjonen
De siste månedene har Sunniva
Tofte, Lillian Andenæs og Joachim
Meier Svendsen blitt ansatt ved
Delegasjonen. Sunniva vil blant
annet jobbe med sikkerhets- og
utenrikspolitikk. Hun har doktor-
grad i europeisk sikkerhetspolitikk
og har tidligere jobbet ved Altan-
terhavskomiteen. Lillian vil få
ansvar for økonomiske spørsmål.
Hun er utdannet i statsvitenskap,
økonomi og jus, og har blant annet
arbeidet i Europaparlamentet og
EFTA-sekretariatet i Brussel før hun
kom til Delegasjonen. Joachim har
et særlig ansvar for våre elektro-
niske informasjonstjenester. Han
kom også fra EFTA-sekretariatet i
Brussel, der han blant annet hadde
ansvar for informasjon og web. Han
er statsviter og har bred erfaring fra
Europabevegelsen.

Foredrag og presentasjoner

Delegasjonen stiller gjerne opp veder-
lagsfritt for å holde foredrag og presen-
tasjoner til grupper som ønsker å lære
mer om EU. Vi har flere dyktige
ansatte som kan gi generelle og mer
spesifikke presentasjoner. Ta gjerne
kontakt dersom du ønsker å høre mer
om hva vi kan tilby. Send E-post til:
europakommisjonen@cec.eu.int 
markert «Foredrag».

Panorama – en kort innføring om EU 
og de europeiske institusjoner, inkludert
utbrettskart over Europa med nøkkel-
statistikk om EUs medlemsland

Kort om Europakommisjonen – brosjyre
som presenterer Europakommisjonen og
informasjon om de enkelte kommissæ-
rene og deres ansvarsområder. 16 sider.

Kort om forfatningstraktaten – brosjyre
som forklarer hovedinnholdet i forfat-
ningstraktaten. 16 sider

Forfatningstraktaten oversatt til norsk
– del 1 og 2 av forfatningstraktaten i
uoffisiell oversettelse. 59 sider

EU og FN – nettbasert informasjon om
EUs engasjement i FN:
http://www.europakommisjonen.no/eu_
global_player/EU-FN/EU-FN.pdf

Panorama
Den europe iske  un ion

Den europeiske union

Panorama over Den europeiske union
Forent i mangfold

Den europeiske union består nå av 25 land og drøyt 450 millioner
innbyggere som har forpliktet seg til å samarbeide for fred og vel-
stand. EU er ikke en stat som skal erstatte de eksisterende nasjonal-
statene i Europa, men heller ikke bare en organisasjon for internasjon-
alt samarbeid. EU er en unik organisasjon. Medlemslandene har
etablert felles institusjoner hvor de har delegert deler av suvereniteten
slik at demokratiske beslutninger på visse områder som har felles
europeisk interesse, kan treffes på europeisk plan.   

Historisk sett oppstod EU som en følge av andre 
verdenskrig. EU ble grunnlagt for å hindre at slike grusomheter og
ødeleggelser noensinne skulle skje igjen. Siden den gang er samarbei-
det gradvis blitt utvidet og tilpasset nye utfordringer. I starten dreide
samarbeidet seg om handel og økonomi, men i dag arbeider EU med
en rekke andre områder som har direkte betydning for folks hverdag.  

Europa er et kontinent med mange forskjellige tradisjoner og språk,
men med felles verdier som demokrati, frihet og sosial rettferdighet.
EU beskytter disse verdiene. Målet er å få til et stadig tettere samar-
beid mellom europeerne, og samtidig sikre at beslutningene tas så
nært folk som mulig. I det 21. århundrets globaliserte verden vil den
enkelte europeer se enda større behov for samarbeid med folk fra
andre land, basert på åpenhet, toleranse og solidaritet. 

EU-medlemsland før 2004 EU-medlemsland som kom med i 2004 

Kandidatland  
Europa i verden   

Tyrkia

Bulgaria

Kroatia 

Romania

Kina

Japan

Russland

USA

1) Brutto nasjonalprodukt i den totale verdi av varer og tjenester produsert i et land et år. Det brukes ofte for å uttrykke velstand. KKS, kjøpekraftstandard 
er en enhet som representerer en identisk mengde med varer og tjenester i hvert land, uavhengig av prisnivå. Verdien av 1 KKS-enhet tilsvarer rundt 1 euro. 
Tallene er prognoser. 

 2) 2001 

 3) 2002 
Kilde: Europakommisjonen
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Forent i mangfold: Den europeiske union (EU) består av 25 europeiske land som  
deler de samme demokratiske verdiene og har forpliktet seg til å arbeide sammen  
for felles beste. De har overført makt til de europeiske institusjonene på noen  
spesifikke områder slik at demokratiske beslutninger om spørsmål av europeisk  
karakter kan tas på europeisk nivå. Samtidig arbeider EU for å bevare mangfoldet 
av europeiske kulturer og levesett. Noen land har søkt og er kandidater til EU- 
medlemskap. Finn ut mer om EU på: europa.eu.int eller europakommisjonen.no   

Tall fra 2003

De 25 
EU-landene samlet  

Nye publikasjoner på norsk
Kort om

Europakommisjonen
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Du finner en liste over alt vårt gratismateriell her:
http://www.europakommisjonen.no/informasjon/gratismateriell.asp

Følg med på hva som skjer i EU! Gratis abonnement på elektronisk nyhetsbrev, EU-magasinet og invitasjoner til semi-
narer og konferanser får du ved å registrere deg på: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/abonnement.asp

http://www.europakommisjonen.no/eu_global_player/EU-FN/EU-FN.pdf
http://www.europakommisjonen.no/informasjon/gratismateriell.asp
http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/abonnement.asp
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