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Mot en felles energi-
politikk i EU? 

Rekordhøye oljepriser, rekordstort 
energiforbruk og stadig økte klimaut-
slipp er utfordringer EU-landene står 
overfor. Da er det kanskje ikke så rart 

at energi har blitt løftet helt til topps 
på EUs agenda.

Det siste drøye året har det skjedd 
en liten revolusjon på dette området 
i EU. Mens medlemslandene tidligere 
var svært skeptiske til å gi EU en rolle 
i energipolitikken, er det i dag med-
lemslandene som driver utviklingen  
i den retningen.

Vedtakene som ble tatt på toppmø-
tet i mars er et stort gjennombrudd  
i denne sammenheng, og disse er nær-
mere beskrevet i dette nummeret av 
EU-magasinet. Målsetningene er helt 
konkrete og de er svært ambisiøse. 
De gjør EU til en pådriver i det interna-
sjonale klimaarbeidet, og det er ingen 
tvil om at EUs vedtak vil sette standard 
også for andre land. For første gang 
kan man virkelig snakke om en felles 
energipolitikk i EU.

Det er interessant å merke seg at 
EUs energipolitikk har fått stor opp-

merksomhet også i norske medier. 
Energipolitikken er et område som har 
stor betydning for Norge, og der EU 
og Norge allerede samarbeider tett. 
Det er all grunn til å tro at dette sam-
arbeidet vil fortsette og også styrkes 
ytterligere. Kommisjonen har allerede 
signalisert et ønske om å styrke de 
såkalte «energidialogene» mellom EU 
og produsentlandene.

I tillegg til samarbeid på myndighets-
nivå er det interessant å merke seg 
at også andre norske aktører deltar  
i utviklingen av energipolitikken. I EUs 
arbeid med CO2-håndtering deltar 
representanter blant annet fra Bellona 
og Statoil i «the European Technology 
Platform on Zero Emission Fossil Fuel 
Power Plants». Alt tyder dermed på at 
klima- og energispørsmål vil fortsette 
å være viktige temaer i forholdet mel-
lom Norge og EU fremover.

Percy Westerlund

Energi og klima stod i fokus da EUs 
ledere møttes på toppmøtet i mars. 
Med et tysk formannskap var fokus 
rettet mot forbundskansler Angela 
Merkel, og i ettertid er det mange som 
gir henne mye av æren for de ambi-
siøse målene som ble vedtatt.

De mange 20-tallene
Målsetningene er like konkrete som 
de er ambisiøse. Innen 2020 skal 20 
% av energien komme fra fornybare 
kilder. 20 % av CO2-utslippene skal 
kuttes innen 2020 (så mye som 30 % 
hvis andre land følger etter). Innen 
2020 skal energiforbruket kuttes med 
20 %, og 10 % av drivstoffet skal være 
biodrivstoff. Dette er ikke idealistiske 
målsettinger uten realisme, målene er 
bindende for EU-landene. Det betyr 
at et medlemsland i siste instans kan 
bli trukket inn for domstolen hvis det 
ikke følger opp sine forpliktelser.

Mindre importavhengighet
Sett fra Brussel har de ambisiøse 
klimamålene også en annen fordel. 

De fører nemlig til mindre importav-
hengighet for EU. I dag importerer 
unionen rundt halvparten av energien 
som forbrukes. Dette ventes å øke 
til rundt 70 % frem mot 2020, blant 
annet på grunn av mindre produk-
sjon på britisk sokkel. I tillegg fører 
det store fokuset på energieffektivise-
ring til enda en fordel – nemlig bedre 
konkurranseevne. Tidligere i vinter la 
Kommisjonen frem en handlingsplan 
for energieffektivisering, og denne 
viser at potensialet er enormt. Det er 
mulig å spare opp mot 20 % av ener-
giforbruket frem mot 2020, noe som 
innebærer en økonomisk besparelse 
på hele 100 milliarder euro årlig.

Debatt om kjernekraft
Målet om å redusere CO2-utslippene 
med minst 20 % innen 2020 har ført til 
en fornyet debatt om kjernekraft i EU. 
Land som Frankrike, som får nesten 
80 % av sin elektrisitet fra kjernekraft, 
har tatt til orde for at EU må satse mer 
på denne energiformen. Andre land, 
som blant andre Østerrike og Irland, 

er sterkt imot dette. I konklusjonene 
fra toppmøtet heter det derfor at val-
get om hvilke energikilder man ønsker 
å satse på utelukkende er medlems-
landenes eget valg. Valget om man 
ønsker kjernekraft eller ikke tas ikke 
i Brussel, men i medlemslandenes 27 
hovedsteder. 

Les mer om EUs energipolitikk: http://
ec.europa.eu/energy/energy_policy/
index_en.htm
 

Ambassadøren har ordet

E U - m a g a s i n e t  2  ·  2 0 0 7  

Forts. fra side 1

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm


Utbredt diskriminering –  
lav kjennskap til rettigheter 

Over halvparten av borgerne i EU 
mener diskriminering er utbredt  
i Europa. Samtidig er kun en tredjedel 
kjent med sine rettigheter. Det viser 
Eurobarometeret 2006. EU-kommisjo-
nen satser derfor stort på å øke kunn-
skapen om likestilling og diskrimine-
ring i Europa gjennom Det Europeiske 
året for like muligheter 2007. I Norge 
blir kampanjen ledet av Likestillings- 
og diskrimineringsombudet.

Av Mona Dia, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet.

Rettigheter, deltakelse, ankerkjen-
nelse og respekt
Det europeiske året for like muligheter 
for alle skal skape debatt om rettig-
heter, deltakelse, anerkjennelse og 
respekt. Målet er 1) økt kunnskap om 
rettigheter og lovgivning om usaklig 
forskjellsbehandling, 2) å stimulere 
til økt representasjon gjennom delta-
kelse og involvering av dem som er 
eller kan bli utsatt for diskriminering, 
3) å anerkjenne og belønne mangfold 
og likestilling og 4) økt respekt gjen-
nom å bidra til å avskaffe fordommer 
og vold. 

Like muligheter for alle handler om 
at alle skal behandles likeverdig uav-
hengig av kjønn, etnisitet, religion og 

livssyn, nedsatt funksjonsevne, sek-
suell orientering og alder.  Til tross 
for at mennesker er forskjellige og har 
ulike behov, har alle rett til likeverdig 
behandling. 

– Det er en samfunnsoppgave å tilret-
telegge for like muligheter for alle. Vi 
ser blant annet at personer med ned-
satt funksjonsevne, eldre og kvinner 
med etnisk minoritetsbakgrunn ikke 
har like muligheter til yrkesdeltakelse. 
Tilgang for alle til arbeidsmarkedet 
burde være en enkel oppgave med 
dagens behov for arbeidskraft, sier 
likestillings- og diskrimineringsom-
bud, Beate Gangås. 

Stor variasjon av tiltak 
Det europeiske året for like muligheter 
for alle har et totalbudsjett på ca. 120 
millioner norske kroner. Kampanjen 
gjennomføres i 30 land. Norge deltar 
gjennom EØS-avtalen og Likestillings- 
og diskrimineringsombudet koordine-
rer aktivitetene i Norge. 

EU-kommisjonen har gitt 1.2 millioner 
kroner i støtte til 24 tiltak som skal 
gjennomføres i Norge. Tiltakene skal 
iverksettes av Likestillings- og diskri-
mineringsombudet i samarbeid med 
over 15 organisasjoner. 

Tiltakene er varierte og retter seg mot 
en bred målgruppe:

•  Norges Idrettsforbund og Olympiske 
komité skal sette like muligheter for 
alle på dagsorden i idrettsbevegel-
sen.  

•  Næringslivets Hovedorganisasjon 
har invitert sine medlemmer til å 
delta i et «Rally Race». Dette er en 
konkurranse mellom bedrifter for 
økt mangfold og like muligheter på 
arbeidsplassen. 

•  Afrikan Youth in Norway skal organi-
sere seminarer for lærere og elever 
om rasisme, sexisme og homofobi 
sett fra et minoritetsperspektiv. 

•  Norges Handikapforbund skal 
demonstrere fysisk tilgjengelighet 
ved norske skoler.  

•  Norsk filminstitutt skal arrangere 
en egen filmtemauke for skoleung-
dom.

•   Samarbeidsrådet for tros- og livs-
synssamfunn vil produsere en 
praktisk veileder om matregler og 
restriksjoner i ulike tros- og livs-
synstradisjoner.

•  Landsrådet for lesbisk og homofil 
frigjøring skal gjennom sin informa-
sjonskampanje Synlig og likestilt 
øke bevisstheten og kunnskapen 
blant lesbiske, homofile og bifile  
i forhold til egne rettigheter. 

– Mangfoldet av små og store tiltak  
i det europeiske året for like mulighe-
ter for alle gir oss en god mulighet til 
å se de ulike diskrimineringsgrunnlag  
i sammenheng. Samtidig er det etablert 
en viktig møteplass for alle som arbei-
der for likestilling og mot diskrimine-
ring i Norge, sier likestillings- og diskri-
mineringsombudet Beate Gangås. 

Informasjonen i denne artikkelen gjenspeiler 
ikke nødvendigvis EU-kommisjonens stand-
punkt eller mening.
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Hva med å lage nettside sammen med 
en klasse fra Hellas? Eller å la elevene 
lære engelsk gjennom å dele erfarin-
ger med elever på en skole i Spania? 
Eller utveksle læringsmetoder med 
lærere på en skole i Litauen? 

eTwinning gir skoler i Europa mulighe-
ten til internettbasert samarbeid med 
partnerskoler i andre land. Lærere og 
elever samarbeider, utveksler informa-

sjon og deler læreressurser på tvers av 
grensene. Slikt samarbeid utvider de 
pedagogiske mulighetene, og moti-
verer til å lære. Det øker IKT-kunnska-
pene hos elevene, og kan samtidig 
føre til økt bevissthet rundt kultur og 
verdier. Initiativet er en viktig del av 
EUs eLearning-program.

eTwinning er åpent for elever, lærere 
i alle fag, rektorer, bibliotekarer og 
annet skolepersonell på barne-, ung-
doms- og videregående skoler fra 
EU, Norge og Island. Det er ingen 
kompliserte søknadsprosedyrer, bare 
noen enkle kriterier. Prosjektene må 
være pedagogisk relevante, og lærere 
og elever må bruke informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Prosjek-
tene kan være samarbeid mellom én 
eller flere parter, vare fra én uke til et 

år, inkludere bare ett fag eller være 
tverrfaglig. Gode prosjekter kan bli 
belønnet med nasjonale eller euro-
peiske priser.

Her kan du lese mer om eTwinning på 
norsk, bli inspirert, se eksempler på 
tidligere prosjekter, lete etter samar-
beidspartnere og registrere deg: 
http://www.etwinning.net/ww/no/
pub/etwinning/index2006.htm  

EUs eLearning-program: 
http://ec.europa.eu/education/
programmes/elearning/
programme_en.html 

eTwinning – skolesamarbeid i Europa 

Siden desember 2006 har det vært 
fritt frem for norske forskere til å søke 
forskningsmidler fra EUs sjuende 
rammeprogram for forskning (FP7). 
Potten for de kommende sju årene 
er økt med 40 prosent og Norge er 
blant landene som har vært best til å 
utnytte disse programmene tidligere.

For at Norge fortsatt skal kunne få like 
god uttelling må forskerne være like 
aktive på søkerfronten som tidligere.

Norge deltok pr. oktober 2006 i 10,6 
% av alle EUs prosjekter – totalt 827 
og EU finansierer forskning for 2 milli-
arder kroner i Norge med 3500 norske 
forskere involvert.

For hele neste periode, 2007-2013 
kommer EU til å satse 54 milliarder 
euro på forskning, 7,7 milliarder euro 
per år. 

EU har ambisjoner om at det skal bli 
enklere å søke støtte samt at man 
vil sette fokus på samarbeidet mel-
lom universiteter bedrifter i tillegg til 
bedriftsforskning.

«Det skal bli enklere å søke om 
forskningspenger og forskerne skal 
få større frihet og mer ansvar. Når 
kommissæren for forskning, Janez  
Potocnik, tiltrådte sa han at når vi 
fremover skal diskutere det åttende 
rammeprogrammet skal vi ikke måtte 

høre at det var for mye byråkrati i det 
syvende programmet», sa Dan Andrée 
i EUs generaldirektorat for forskning.   

Les mer hos Forskningsrådet: 
http://www.forskningsradet.no/eu 

På tide for norske forskere å søke  
penger fra EU igjen 
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1. januar ble EU utvidet med to nye 
land og 30 millioner mennesker da 
Bulgaria og Romania ble medlem-
mer. Med dette er EUs femte utvi-
delse, som begynte med 10 land  
i 2004, fullført. Begge landene søkte 
om medlemskap i 1995 og startet 
forberedelsene i 2000. Også Europa-
kommisjonen blir utvidet. Rumenske 
Leonard Orban blir ny kommissær 
for språklig mangfold og bulgarske 
Meglena Kuneva blir kommissær for 
forbrukersaker. 

Bulgaria og Romania søkte om 
medlemskap i 1995 og begge land 
begynte medlemskapsforhandlinger 
i 2000. Forhandlingene ble fullført i 
desember 2004 og tiltredelsestrakta-
tene ble undertegnet i april 2005. I sin 
siste rapport om landene i september 
2006, konkluderte Europakommisjo-
nen at begge landene var tilfredsstil-

Et stadig større EU
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Bulgarias flagg Romanias flagg

Kuneva, Barroso og Orban

Etter lange forhandlinger om utvidel-
sen av EØS til Bulgaria og Romania 
kom man i havn i slutten av mars. 
I utgangspunktet skulle Bulgaria og 
Romania blitt en del av EØS samtidig 
som de ble medlem av EU 1. januar 
2007, men på det tidspunktet var det 
ikke mulig for partene å bli enig. For 
EU var det et viktig prinsipp at Bulga-
ria og Romania skulle behandles likt 
som de 10 landene som ble med i EU 

og EØS i 2004. Dette gjaldt ikke minst 
de finansielle bidragene fra Norge, 
Island og Liechtenstein. 

EØS-finansieringsmekanismen skal 
bidra til å utjevne sosiale og øko-
nomiske forskjeller i et utvidet EØS. 
Man har nå blitt enig om at den nåvæ-
rende finansieringsmekanismen i EØS 
økes med 21,5 millioner til Bulgaria 
og 50,5 millioner til Romania i perio-

den 1.1.2007 til 30.4.2009. I tillegg vil 
Norge gi et bilateralt bidrag for den 
samme perioden på 20 millioner til 
Bulgaria og 48 millioner til Romania. 
I tillegg til de finansielle bidragene 
til Romania og Bulgaria, ble partene 
også enig om økt markedsadgang 
for fisk fra Norge og Island som tar  
i betrakting dagens handelsstrøm med 
Romania og Bulgaria.

EØS-utvidelsen i havn

lende forberedt på medlemskap. For å 
takle et de områdene der videre arbeid 
er nødvendig, har EU tatt i bruk en til-
takspakke. Blant annet er det oppret-
tet en mekanisme for samarbeid og 
kontroll av fremskritt på områdene 
rettsreform, bekjempelse av korrup-
sjon og organisert kriminalitet.

Romania og Bulgaria er på mange 
måter like de andre åtte tidligere 
kommunistiske landene i EU: de er 
fattigere enn resten av unionen, de 
har flere bønder, er åpne for militært 
samarbeid med USA og er positive til 
utvidelse og dypere integrasjon av EU. 
Samtidig er de ulike ved at de er enda 
fattigere og enda lengre unna både å 
nyte godt av prinsippet om fri beve-
gelse og å bli med i eurosonen.

Det kommer fortsatt til å være visse 
restriksjoner for Bulgaria når det gjel-
der eksport av kjøtt og melkeproduk-
ter til andre EU-land. Dette ble nylig 
bestemt i EUs komité for matsikkerhet 
og dyrehelse. Bakgrunnen er at Bul-
garia foreløpig ikke oppfyller EUs krav 
på dette området.



Forbrukeren i førersetet 
EUs 493 millioner forbrukere er selve 
livsnerven i EUs økonomi. Sammen 
står deres forbruk for 58 % av EUs 
brutto nasjonalprodukt, men statis-
tikk viser at forbrukere og bedrifter 
ikke benytter seg av de mulighetene 
EUs indre marked byr på. EUs nye 
forbrukerstrategi har som hovedmål-
setting å legge forholdene til rette for 
at de faktisk gjør det.

I mars la Kommisjonen frem en ny 
forbrukerstrategi for perioden 2007-
2013. Forbrukerdimensjonen i det 
indre markedet skal styrkes. EUs for-
brukere skal kunne handle trygt over-
alt i EU – være det seg i butikken 
på hjørnet eller på internett – i den 
visshet om at de er beskyttet like 
effektivt mot skadelige produkter og 
useriøse markedsaktører. Samtidig er 
målet å vise spesielt små og mellom-
store bedrifter at de kan drive handel 
overalt i EU på grunnlag av et samlet 
og enkelt sett med regler.

Gjennom mer enn 20 forskjellige 
typer tiltak håper forbrukerkommis-
sær Kuneva å skape tillit til markedet 
og gi folk bedre valgmuligheter og 

mer igjen for pengene. Strategien har 
tre hovedmålsettinger. Forbrukerens 
rolle skal styrkes; deres velferd skal 
økes gjennom bedre priser, valgmu-
ligheter, kvalitet og sikkerhet; og de 
skal beskyttes mot risiko og farer på 
en effektiv måte.

Kommisjonen vil ta en rekke konkrete 
steg for å nå disse målsettingene. 
Blant annet vil Kommisjonen gå grun-
dig igjennom dagens forbrukerlovgiv-
ning, som er mangelfull, i økende grad 
utdatert og lite tilpasset den digitale 
tidsalder. Det vil dessuten bli mer 
fokus på overvåkning av markedet 
og varslingssystemer for skadelige 
produkter. Et nyetablert nettverk skal 
slå ned på grenseoverskridende svin-
del som falske lotterier og uheder-
lige ferieklubber, samt systematiske 
brudd på EUs forbrukerlovgivning.

Forbrukerpolitikken skal inngå i et 
tettere samspill med andre politikk-
områder og forbrukerinteressene skal 
i større grad integreres i beslutnings-
prosessen. God informasjon og effek-
tive klageinstanser er også av avgjø-
rende betydning for at forbrukere skal 

få den nødvendige tillit til et europeisk 
marked. Dette er derfor et viktig sat-
singsområde i den nye strategien.

EUs forbrukerprogram er det finan-
sielle redskapet som støtter mål-
settingene i EUs forbrukerpolitikk.  
I perioden 2007-2013 har program-
met et budsjett på 156,8 millioner 
euro. Målet er å supplere, støtte og 
overvåke medlemsstatenes forbruker-
politikk, og beskytte forbrukernes ret-
tigheter og deres helse og sikkerhet. 

En god og moderne forbrukerpolitikk 
vil ikke bare bidra til vekst og sys-
selsetting i EU, men også hjelpe EU 
til å gjenskape bedre kontakt med 
innbyggerne. 

Les mer om Kommisjonens forbruker-
politikk 
http://ec.europa.eu/consumers

Har du som forbruker problemer med 
en bedrift fra et annet EØS-land: 
www.forbrukereuropa.no
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Hvert år blir 170 000 «internasjonale» 
par skilt. Disse møter ofte praktiske og 
rettslige problemer på grunn av mangel 
på klare regler i EUs familierett. Euro-
pakommisjonen har bestemt å gjøre 
noe med dette og har vedtatt to initiati-
ver: et lovforslag og en grønnbok.

Målet er ikke å skape en standardisert 
familielov, men snarere å gi innbyg-

gerne en viss juridisk sikkerhet, større 
fleksibilitet og bedre tilgang til retten. 
Lovforslaget gir blant annet en begren-
set mulighet til å velge hvilken lov som 
skal benyttes og hvilken rett som er 
kompetent for prosedyren.

14/03/2005. COM (2005) 82 final. 
Green Paper on applicable law and juris-
diction in divorce matters 17/07/2006. 

COM (2006) 399 final. Proposal for 
a council regulation amending Regu-
lation (EC) No 2201/2003 as regards 
jurisdiction and introducing rules con-
cerning applicable law in matrimonial 
matters

Skilsmisse over grensene: klarere regler
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kort nytt

EU og Norge har undertegnet en avtale 
om bedre overvåkning og kontroll av 
fiske. Rammeavtalen gir klare retnings-
linjer for hvordan Norge og EU-landene 
skal samarbeide om felles fiskerires-
surser, og vil styrke kampen mot ulov-
lig, urapportert og uregistrert fiske 
(UUU-fiske). 

EUs kommissær for fiskeri og maritime 
spørsmål, Joe Borg, sier avtalen er 
svært viktig i kampen for å avgrense 
ulovlig, urapportert og uregulert fiske. 

– ulovlig fiske er en av de største utfor-
dringene både for Norge og EU. Ved 
å samarbeide tettere kan vi lettere få 
bukt med problemet. EU og Norge har 
samarbeidet på dette området i mange 
år, og avtalen er et ytterligere bevis på 
begge parters engasjement for å sikre 
en bærekraftig utnytting av fiskerires-
sursene. 

EU har en felles fiskeripolitikk, men 
gjennomføring av kontroller er med-
lemslandenes ansvar og mange med-

lemsland har allerede bilaterale avtaler 
med Norge. Hensikten med den nye 
rammeavtalen er derfor å etablere fel-
les og enhetlige retningslinjer for sam-
arbeidet. Det vil fremme en praktisk 
tilnærming til kontroll av både norske 
fartøyer og fartøyer fra EU-land i begge 
parters farvann.

EU og Norge sammen i kampen mot ulovlig fiske

Transport: Sikkerhet i fokus

Europakommisjonen har den siste 
tiden rettet oppmerksomheten mot 
sikkerhet både på veien og til sjøs. 
Før jul vedtok Kommisjonen å støtte 
13 forskjellige prosjekter innen veisik-
kerhet i Europa. I prosjektene inngår 
både opplæring, kampanjer og kontrol-
ler med en prislapp på €8,1 millioner. 
Kommisjonens nye strategi for bilindu-
strien legger også vekt på veisikkerhet 
med satsning på en kombinasjon av ny 

kjøretøyteknologi, infrastruktur, kjøre-
atferd og håndheving. 
 
To ulykker ved den engelske kysten og 
den italienske kysten har satt fortgang 
i lovgivningsprosessen innen maritim 
sikkerhet. I november 2005 la kommis-
sær Jacques Barrot frem en rekke tiltak 
rettet mot forebygging av ulykker og 
håndtering av ettervirkningene. Ifølge 
Barrot viser de to nevnte ulykkene at 

det haster med tiltak innen maritim 
sikkerhet.

Slovenia har gått over til euro 

1. januar i år innførte Slovenia euroen, 
som dermed erstatter den gamle valu-
taen tolar. Slovenia er det første av 
de nye medlemslandene som har gått 
over til euroen, og eurosonen består 
nå av 13 land. Overgangen ser ut til  

å gå smertefritt, noe som forklares 
med at landet har forberedt seg godt. 
Les mer på Europaserveren: http://
ec.europa.eu/economy_finance/
publications/eurorelated_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eurorelated_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0082:EN:NOT
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc/com_2006_399_en.pdf
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kort nytt

I år er det 50 år siden Romatraktaten, 
som opprettet European Economic 
Community (EEC) og EURATOM, ble 
undertegnet. Søndag 25. mars var 
selve jubileumsdagen, og stats- og 
regjeringssjefene fra de 27 medlems-
landene var denne dagen samlet  
i Berlin for å feire jubileet. 

Under markeringen ble den såkalte 
Berlin-erklæringen undertegnet av 
lederne for Rådet, Europakommisjo-
nen og Europaparlamentet. I erklæ-
ringen står det at man skal forsøke å 
finne et felles «grunnlag» for EU innen 
valget til Europaparlamentet i 2009. 
Videre sier erklæringen en god del om 
større utfordringer EU står overfor: 
Ved å stå samlet skal EU bevare den 
europeiske modellen som kombinerer 

økonomisk suksess og sosialt ansvar. 
Det indre marked og euroen gir EU 
tyngde, noe som betyr at EU kan bidra 
til å forme den gjensidige avhengighe-
ten og konkurransen på internasjonale 
markeder i samsvar med europeiske 
verdier. EU vil bekjempe terrorisme, 
organisert kriminalitet og ulovlig inn-
vandring, men også forsvare friheter 
og borgerrettigheter. Videre ønsker 
EU å fremme frihet og utvikling i ver-
den og føre an i kampen mot fattig-
dom, hungersnød og sykdom. Også 
på energi- og klimaområdet vil EU ha 
en ledende rolle. Dessuten vil EU fort-
sette å fremme demokrati, stabilitet 
og velstand utover sine grenser. 

Feiringen av 50-årsjubileet ble ikke 
avsluttet 25. mars, men fortsetter 

gjennom hele året med en rekke ar-
rangementer som konferanser, utstil-
linger og festivaler. EU har valgt å 
markere at det ikke har vært krig mel-
lom medlemslandene i løpet av disse 
50 årene, og man ønsker å fokusere 
på felles verdier som frihet og demo-
krati og på hva EU har oppnådd, som 
høy levestandard, det indre marked 
og euroen. Samtidig vil man se frem-
over og diskutere hva slags EU man 
ønsker. 

Les mer om hvordan jubileet marke-
res: http://europa.eu/50/  

Berlin-erklæringen finner du her: 
www.eu2007.de/en/About_the_EU/
Constitutional_Treaty/BerlinerErkla 
erung.html 

Roma-traktaten 50 år

Første januar, samtidig som Bulgaria 
og Romania ble med i EU, fikk irsk sta-
tus som offisielt språk. Dermed økte 
antallet offisielle språk i EU fra 20 til 
23. For 2007 anslås det at overset-
telsesarbeidet i Europakommisjonen 
kommer til å koste rundt 302 mil-

lioner, noe som tilsvarer ca. 0,63 euro 
i året per innbygger. I 2006 kostet 
oversettelsesarbeidet i alle EU-institu-
sjoner anslagsvis 800 millioner. Prisen 
for oversettelse og tolketjenester i alle 
EU-institusjonene utgjør under 1 % av 
det samlede EU-budsjett.

23 offisielle språk

www.eu2007.de/en/About_the_EU/Constitutional_Treaty/BerlinerErklaerung.html

