
ARBETSBLAD

EUROPEISKA UNIONEN – ORD OCH BEGREPP

Det kan vara jobbigt att läsa texter med mycket information om man inte ens riktigt
förstår vad orden betyder. Därför är det bra med en ordlista som förklarar sådana
termer som man ofta stöter på då man läser om EU.

absolut majoritet – då mer än hälften av alla med rösträtt röstar för ett visst förslag

bruttonationalprodukt – den sammanlagda summan pengar av varor och tjänster som ett land
producerar. Om man räknar BNP per capita betyder det att man räknar Bruttonationalprodukten per
invånare.

budgetunderskott – när en stat förbrukar mera än vad den får in i intäkter från export och skatter
med mera kallas det för budgetunderskott. Då har staten gjort förlust. Om staten går på vinst kallas det
för budgetöverskott. Budgetunderskott i flera år i rad ökar statsskulden.

centralbank – ett slags huvudbank. EU:s centralbank finns i Frankfurt i Tyskland och styr finans- och
penningpolitiken inom euroområdet. Centralbankerna ser till att det trycks sedlar och att det präglas
mynt och att inflationen inte blir för hög. Enskilda kunder kan inte lyfta pengar eller spara i en
centralbank, men centralbanker som Finlands bank i Helsingfors kan i nödfall ge lån till affärsbanker
som Nordea eller Aktia om det ser illa ut.

delegation – grupp av personer med uppgift att företräda en större grupp eller att bereda en viss fråga

direktiv – om EU fattar ett beslut om att gurkorna inte får vara för böjda handlar det om ett EU-
direktiv. Ett direktiv är alltså en regel eller förordning som man strävar efter att följa.

dubbel majoritet – dubbel majoritet började krävas för vissa beslut fr.o.m. 2014. Dubbel majoritet
innebär att minst 15 länder (55 %) måste vara för ett förslag och de måste utgöra minst 65 % av EU:s
befolkning.

EG – förkortning av Europeiska gemenskaperna som var föregångare till EU. Föregångaren till EG var
EEG som var förkortning av Europeiska ekonomiska gemenskapen. När denna slogs samman med olika
organisationer uppstod EG.
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enhällighet – full samstämmighet vid beslutsfattande; ingen motsätter sig. T.ex. för att ett nytt land
skall kunna anslutas till EU.

enkel majoritet – då mer än hälften av det totala antalet avgivna röster är för ett visst förslag

EMU – Europeiska monetära unionen som är en valutaunion. Det innebär att medlemmarna har euron
som valuta.

Europadomstolen – Egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europarådets
instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna.

Europarådet – Europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, arbetar för att främja demokrati,
mänskliga rättigheter och rättstatsutveckling. Bildat 1949 och har 47 medlemsländer. Europarådet är
inte knutet till EU.

fördrag – konvention, traktat, avtal slutet mellan två eller flera stater

förvaltning – att sköta eller administrera något för någon annans räkning

generaldirektorat – i Europeiska kommissionen är kommissionärerna chefer över ett eller flera
generaldirektorat. Generaldirektoraten är avdelningar som ansvarar för kommissionens arbete inom
olika politikområden.

inflation – ökning av den allmänna prisnivån; stigande priser på varor och tjänster

institutionella ramen – EU:s sju viktiga institutioner; Europaparlamentet, Europeiska unionens råd,
Europeiska kommissionen, Europeiska rådet, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken
och Europeiska revisionsrätten

integration – att samordna något. Den europeiska integrationen har inneburit att olika länder har
samordnat en del av sina ekonomiska och politiska verksamheter tillsammans.

intervention – ingripande i konflikt

kommission – annan benämning på nämnd, kommitté etc., särskilt i namn på permanenta organ eller
sådana med speciellt uppdrag

kommitté – grupp av personer som fått i uppdrag att utreda och lägga fram förslag i en viss fråga

konkurrens - tävling

konvention – internationell överenskommelse, avtal slutet mellan två eller flera stater



ARBETSBLAD

kvalificerad majoritet – då mer än hälften, t.ex. minst 2/3, av de avgivna rösterna är för ett visst
förslag. Krävs t.ex. vid beslut om lagar som begränsar grundläggande fri- och rättigheter

ledamot – medlem av sluten grupp, ofta med beslutande funktion eller med hög status

Lissabonfördraget – avtal om ändring av de fördrag som ligger till grund för EU: Unionsfördraget och
fördraget om Europeiska gemenskapen. Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Viktiga förändringar
som fördraget medförde är större inflytande för Europaparlamentet, förenklade
lagstiftningsförfaranden, att kommissionen stärks och effektiveras samt att EU:s gemensamma
utrikespolitik stärks

lobbyverksamhet – att enskilda personer eller organisationer ”lobbar” betyder att man försöker påverka
beslutsfattarna

Maastrichtfördraget – ett avtal som utarbetades efter att kalla kriget tagit slut och Sovjetunionen
fallit sönder (1991-1992). Avtalet innebar att Europeiska gemenskaperna (EG) blev Europeiska unionen
och många nya medlemsländer togs med, bl.a. Finland. Man kom också överens om att på lång sikt
skapa en valutaunion för EU.

monetär – som har med valuta att göra

monopol – att ett bolag har hela marknaden inom en bransch, t.ex. Alko eller VR i Finland

ordförandeland – EU:s medlemsstater turas om att vara ordförande för unionen för ett halvt år i taget.
Ordförandelandet leder rådets arbete. Finland var EU-ordförande 1999 och 2006. Nästa gång blir år
2020.

plenum - sammanträde i beslutande organ där samtliga ledamöter eller medlemmar av organet deltar

ratificera – göra giltig, godkänna, stadfästa

rådet – egentligen Europeiska unionens råd, kallas också Ministerrådet

rättsakt – de regler och bestämmelser som EU:s institutioner beslutar om kallas för rättsakter. Det
finns fem olika typer av rättsakter; förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.
Rättsakterna kan vara bindande och icke-bindande och de kan vara lagstiftning eller icke-lagstiftning.

rättsstat - samhällsform där offentlig maktutövning är underkastad lag och förordningar och där
medborgarna har möjlighet att pröva det offentligas handlande hos högre myndighet eller i domstol
som garanti mot maktmissbruk

sammanträde – organiserat möte för att diskutera frågor och (ofta) fatta beslut

skeptiker – en person som är skeptisk eller misstänksam. Euroskeptikerna är misstänksamma mot
euron.
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social marknadsekonomi – ett ekonomiskt system där marknaden är fri (där egendom och tjänster
fritt kan prissättas, säljas och köpas utan förbud, skatter och statlig involvering) men som ändå
upprätthåller en social trygghet i samhället (ss universell sjukvåd och pensioner) .

statsskuld – en skuld som uppstår av statens avgifter för att upprätthålla statliga tjänster och annat
som staten betalar för. När staten har budgetöverskott brukar man betala bort en del av skulden men
de flesta stater har en statsskuld.

stipulera – stadga, fastlägga något (på ett formellt eller bindande sätt)

subsidiaritetsprincipen – principen inom EU att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Ett
beslut skall endast fattas på EU-nivå om det har betydande fördelar, annars skall det fattas på lokal eller
nationell nivå.

subvention – ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i syfte att stödja bl.a. produktion eller konsumtion av en
viss vara eller tjänst, t.ex. jordbruksprodukter eller bostäder

superstat – union mellan (mindre) stater med t.ex. starkt centraliserat beslutsfattande. Termen
används särskilt i EU-kritiska sammanhang.

suppleant – person som är ersättare för ordinarie ledamot

trojka – grupp av tre styrande ledare, tremannaråd

utskott – ett organ (kommitté, avdelning eller arbetsgrupp) inom en församling vars uppgift främst är
att bereda ärenden inför beslut

valutaunion – en gemenskap av länder som använder samma pengar eller valuta.

REKOMMENDERADE LÄNKAR
Publikationen Nyckel till EU-begrepp utgiven av utrikesministeriets Europainformation år 2012, är en mer
heltäckande samling EU-relaterade termer med uttömmande definitioner. Publikationen är ett 82 sidor
långt pdf-dokument som hittas under följande länk:
http://eurooppatiedotus.fi/public/download.aspx?ID=97938&GUID={1EEC3A5E-63D0-49A2-96D8-
81C34AD90B8A}

EU i korthet tar upp de vanligaste frågorna om unionen i en trevlig sammanställning uppiggad med
bilder och grafik. Publikationen är i pdf- format och 28 sidor lång. Den gavs ut i april 2014 av
Europainformationen vid utrikesministeriet. Länken till publikationen är:
http://eurooppatiedotus.fi/public/download.aspx?ID=130039&GUID={00EBC353-627B-42A9-92C5-
E50B3691721E}
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