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EU, europæisk integration og europæisering 

 

Europæisk integration og europæisering  
 

 



 

  

• Europæisk integration: vi har skabt et overnationalt system, med en række 
medlemslande, der har overgivet suverænitet. Bundet op på fælles love og regler. 
Integrationen bliver stærkere når vi overgiver suverænitet. 

Samarbejde udvides i bredden, der kommer flere medlemslande. Hvorfor sker der 
integration, hvad driver det fremad? Hvilke kræfter ligger bad 

• man kigger på hvordan landene gradvist har afgivet noget suverænitet, 
integrationen bliver stærkere når vi afgiver noget til Unionen. Jo mere magt 
overført til EU institutioner jo højere integrationsniveau. Det spændende ved 
dette begreb og det forskere begiver sig med, er at se på hvorfor det sker og 
hvad der driver integrationsprocessen fremad 

Europæisering: de nationale systemer implementerer EU`s lovgivning. Som 
producerer forskellige typer love og regler, som de skal implementere. De påvirker 
også soft law, ikke lovgiver men påvirker. Tilpasser landene sig og i hvor høj grad. 
Output i form at love og regler, som skal implementeres i EU landene. 

Bliver befolkningen i EU mere europæiseret, større forhold til EU end sit eget land. 
Skabe nationalt fællesskab i EU, en kampagne, fælles valuta, diskurser/forestillinger 
om EU, der adskiller os fra andre.  

• Hvordan tilpasser landene sig til det som bliver bestemt i EU, og hvad gør de 
ved det. Landene har fået noget output fra EU som skal ind i de forskellige 
medlemslande, hvordan tilpasser de det. Man ser på forskningsniveau også på 
om landene bliver mere ens, om de bliver mere europæiseret 

   

 EU´s institutioner  
 



 

  

 

Lyserød slips: jean claude junker(luxenburg): formand for 

 EU kommissionen. Alting starter i EU kommissionen. Har initiativretten, de bestemmer 
lidt fokus punkterne. Den institution der har serveretten. 

 

EU-Kommission 
• Den udøvende magt i EU 
• 28 kommisærer, én fra hvert medlemsland, som udpeges for fem år ad gangen 
• Initiativretten(dvs. de har retten til at udarbejde lovforslag) 
• Udarbejder lovforslag 
• Fører dem ud i livet 
• Administrerer lovene, sørger for de bliver overholdt 
• Lobbyister er ofte interesseret i påvirke kommissionen, da det er disse der udarbejder lovene 
• Der er ca. 38.000 embedsmænd ansat, som hjælper kommisærerne 

 

Gråhåret med slips. Antonio Tajani (italien).  

EU parlamentet, hver måned skifter de mellem Bruxelles  og Strassbourg(Frankrig).  

• Over 600 folkevalgte.  
• Havde ikke meget indflydelse i de første år. Ændringer på beslutningsprocedure. 

Efter mange traktater er der blevet lavet ændringer af proceduren i EU, derfor har 
parlamentet mere indflydelse (Overført mere beslutninger til parlamentet).  

• Fungerer som et almindeligt parlament, de afspejler medlemsstaternes størrelse. Små 
lande har flere pladser end man er berettiget til. Dk har 13 pladser i EU parlamentet. 
Sidder i partipolitiske grupper.  

• De kan forkaste lovforslag fra kommissionen,  
• lave ændringer i forslag fra kommissionen, 
• måske også komme med forslag til ting som skal sættes på dagsordnen.  



 

  

 

Europaparlamentet  
• Den lovgivende magt i EU 
• Vedtager de love som kommissionen har udarbejdet 
• Politikkere fra alle lande 
• Folkevalgte 
• Godkender budget 
• Godkender kommissionen 
• 753 pladser, Danmark har 13 
• Der afholdes valg hvert 5. år 
• Har hovedkvarter i Strasbourg(dog er de her kun når de holder deres stormøder), ellers sidder de i 

Bruxelles 
• I europaparlamentet sidder de der er socialdemokratiske sammen, mens de der er liberalistiske sidder 

sammen osv. 
• Har fået mere og mere magt, for hver gang der er lavet en traktatændring 
• Der kræves absolut flertal, for at vedtage noget, det vil sige mindst 377 stemmer 
• Europas interesser 

(EUropa.eu) 
 

Den der ser rar ud til højre: Donald Tusk formand for  

Det Europæiske råd (D.E.R). Fra Polen. Har roterende formandskab. Fast formand(EU 
præsident) ikke præsident som i USA osv. Møder to gange om året med EU´s stats og 
regeringschefer. Han skal facilitere møder. Udstationeringsdirektiv, bestemme 
arbejdsforhold i andre land. Han skal finde et kompromis, som flest mulige vil sige ja til. 
Man vil helst have størst mulig opbakning. 

• lovforslagene bliver vedtaget i det europæiske råd.  
• Udstationeringsdirektiv, vedtaget i 1996.  
• Kommissionen kommer med lovforslag, parlamentet er uenige omkring dette, så er 

det dét Europæiske råd, som prøver at finde og få vedtaget lovforslaget så alle bliver 
tilfredse.  

• Rådet for europæisk union → lavere plan, fx uddannelse osv. (De er talerør for EU’s 
medlemslande, vedtager EU-lovgivning og koordinerer EU-politikker) 

• D.E.R → på det højere plan.  
 

Nederste billede ser sur ud:  

ECB centralbank: Mario Draghi.  

• Skete en centralisering af pengepolitikken i EU området. Faste rammer for 
pengepolitikken.  

• Stor rolle i EU’s økonomi (de lande som har euro, har opgivet deres nationale central 
banker).  

• De øvrige institutioner kan ikke bestemme hvilken slags økonomi ECV skal køre, 
det bestemmer de selv.  

• (Meget tysk forståelse for pengepolitik med en stram finanspolitik)  
• Fra traktatens side, fastslået at det den skal fokusere på er inflation på 2%.  
• Spiller en stor rolle i finanskrisen i de Sydeuropæiske lande.  
• Stram finanspolitik, opsparing. Bange for høj inflation, da det ses som ustabilitet, var 

tæt på at kollapse, da landene i Sydeuropa (Grækenland) bankerot.  



 

  

• Er begyndt at købe statsobligationer. QE. Så længe inflationen er lav og høj 
arbejdsløshed, fastholdes den ekstreme politik. → går derfor lidt væk fra den tyske 
opfattelse, de pumper penge ud i EU systemet, for at holde gang i den europæiske 
økonomi → man vil gerne holde renterne nede ved denne metode også kaldet QE. 
Man kan benytte dette fordi inflationsniveauet er så lavt.  

 

Tyskerne vil have mere tilbageholdende finanspolitik. 

Angela Merkel: på vej ind i 4. embedsperiode. forbundskansler. Sidder i rådet med de andre 
ledere.  

 

Man kan give EU kommissionen et gult kort. Man har mulighed for, hvis mindst tre 

parlamenter og nationale regeringen i medlemslandet, mener at et forslag fra 

kommissionen strider mod nærhedsprincippet/mod anden lovgivning. Kan man vise ’gult 
kort’ mod kommissionen, så de skal komme med en bedre begrundelse for hvorfor de har 
lavet det forslag som de har. 

(Er sket 3 gange, dog er forslaget kun blev stoppet/fjernet 1 gang).  

Liberal demokrati i EU  
 

Ham til venstre: Viktor Orban, højre nationale parti præmiere minister i Ungarn. 

Polske præsident: afskaffe forfatningsdomstolen. stort land i EU, over 40 mio. indbyggere. 
Strider mod EU traktaten, har baseret din stat på liberalt demokrati, ytringsfrihed, 
forsamlingsfrihed. 

Ser symbolske tiltag i landene. Ungarn var allieret med Nazityskland, men siger de blev 
overtaget. Sker ting i Østeuropa, der ikke er foreneligt med EU traktaten. Ingen 
folkeafstemninger om EU i landene. Politisk ustabilite 

 



 

  

EU - samarbejdet kan føres tilbage til tiden efter 2. verdenskrig  
 

250.000 tyskere går til grunde. Amerikanerne bliver trukket ind i krigen. 

Den sorte plet – holocaust. Det bagtæppe hvor vi skal forstå EF/EU. De europæiske lande 
kommer i krig med hinanden. Tyskland – Frankrig under 1. verdenskrig. De samme i 2. 
verdenskrig. Europa er dømt til krige, men man vil sikre fred og varig fred. Sikre varig fred 
ved at støtte demokrati. Må sikre at Tyskland, skal være så ødelagte så muligt. 
Versaillestraktaten i 1919, skal betale krigsskader. Lægger kimen til 2. verdenskrig, fordi 
man ødelægger Tyskland så meget. 

USA vil gerne have Europa på fode igen, så de kan handle med dem og sikkerheden for 
deres soldater. Romtraktaten i 1957. kul og stål, skal der være fælles regulering. Større 
gensidig afhængighed (evidens). Vedtaget at vi skal have et indre marked. 

• Krigen ligger mange af de europæiske lande i ruiner à EF samarbejdet startes, man 
vil undgå det her igen, man vil sikre varig fred, ved at understøtte demokrati. Det er 
lidt i billedet af krigen man altså skal se EF samarbejdet. 

• Man prøver at undgå krig igen efter 1.verdenskrig ved at gøre Tyskland så svag som 
mulig, det indser man er forkert og bare har lagt op til 2.verdenskrig, derfor vil man 
gøre det anderledes efter 2.ww og sætter fokus på demokrati og europæisk 
samarbejde. Der kommer en traktat som skaber de første europæiske institutioner.  

• Det starter med Romtraktaten (1958), viser allerede at man laver et indre marked i 
Europa. Vi skal have en fælles landsbrugspolitik, fælles ydre told, fælles 
konkurrencepolitik osv. 

• Fællesakten (1987) man får skabt et indre marked, der kommer flertalsafgørelser og 
samtidig får man mere formaliseret politisk samarbejde. 

• Maastrichttraktaten (1993), med denne traktat får man etableret de tre søjler i EU, 
der kommer ØMU og med dette kommer der stærkere fælles beslutningsprocesser. 

• Amsterdamtraktaten (1999), giver styrkelse af RIA og FUSP, øget magt til EP (de 
har nu en funktion i EU, og kan komme med ændringer til kommissionen), 
forberedelse af den store udvidelse. 

• Nicetraktaten (2003), her kommer nye stemmevægte, færdiggørelse til udvidelse og 
man får sanktionsmuligheder mod medlemslande. 

• Lissabontraktaten (2009), der kommer nye beslutningsprocesser, fast formand for  
 

 
 

Den gradvise europæiske integrationsproces  
Fælles landbrugspolitik i EU. Mangler fødevarer, mange steder i Tyskland sulter de. Så 
støtte landsbrugsproduktion. 

1987 – det indre marked skal træde i kraft. Skal kunne passere hen over grænser, sikre ens 
standard. Statslige industrier skal fungere. 

DK med i 73. 93 Maastrichttraktaten, går over til politisk. Fra handelssamarbejde -> til 
økonomisk samarbejde, fælles valuta. Østblokken er kollapset. Tyskland er genforenet. Vil 
forene det delte Europa, efter murens fald. Få de østeuropæiske lande med. 



 

  

Amsterdamtraktaten, åben koordinationsmetode - en regulering hvor de har soft law, social 
politik, beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik – positiv udvikling i EU landene. 

Kommer flere lande til, mere beslutningsdygtigt system – Nice traktaten. Fuldgjort det 
federale Europa. Forfatningstraktaten, Frankrig og Holland stemmer nej. Så den blev ikke til 
noget. 

Lissabontraktat, ved Merkel som er formand i 07. forsimpler og samler de øvrige traktater 
for EU samarbejdet.  

 

EU på vej hen imod?  

• Vi har etableret et indre marked, fælles valuta, medlemslande som i højere grad 
binder sig til EU. Integrationsprocessen som bliver stærkere og flere medlemslande, 
nye lande som fx Kroatien. (Måske Østeuropæiske lande trækker sig fra EU, grundet 
flygtningekrisen - får bøder og taber retsag ved EU-domstolen) 

• Har i lang tid blevet stærkere og større både i bredden (nye medlemslande) og i 
integrationsprocessen. 

• Er EU på vej mod superstat eller break-up. Eller begge dele, hvor nogen hopper fra 

og de resterende bliver superstat. 

Finanskrisens effekt på forskellige OECD - lande  
 

Finanskrisen ryster EU. Landene bliver ramt vidt forskelligt i krisen. Mange stater må redde 
bankerne. Danske bank, har man ikke råd til, hvis den går nedenom og hjem.  

• Statens udgifter stiger og indtægterne falder. →  krisen bliver derfor en gældskrise, 
der pludselig truede med at kollapse hele EU-samarbejdet. Man frygter hvis et land 
kollapser, kollapser de resterende så også. Hvis de fx bliver nød til at melde sig ud af 
euroen for at gå tilbage til deres egen vaulta, og hvis der så er flere lande der gør det, 
er der så grund til et indre marked? Man frygter det resulterer i endnu en finanskrise. 

• Der kommer altså en masse tiltag i EU som skal sørge for at bankerne ikke går 
nedenom og hjem. 

• ØMU-EURO- samarbejdet vakler bl.a. som følge af store økonomiske ubalancer. Fx i 

mellem Grækenland og Tyskland. Tyskland sidder på en masse penge, mens 

Grækenland bliver nød til at spare og spare hele tiden. Man ønsker at Tyskland i 

stedet for kun at eksportere også er nødt til at importere varer fra fx Grækenland, 

så pengene kommer mere rundt. 
 

Hvor er EU på vej hen? 
 • Stadig mere integration 
 • Realiseret det indre marked 
 • Fælles regulering af banksektoren 
  ○ Altså øgelse af integration i dybden 
 • Flere medlemslande: Udvidelse af integration i bredden 
 • Men hvor er det på vej hen? 
  ○ Kollaps eller superstat/føderation? 



 

  

  ○ Befolkningen i EU-landene er mere kritiske overfor EU 
EU's udfordringer: 

Under krisen steg udgifterne  

 
 

Hvor er EU på vej hen. Stadig mere integration. Eurozonen med de fleste lande. 
Finanskrisen = yderligere integration, binder sig til europæisk finanspolitik. Øger i dybden. 
Men også i bredden med flere lande. Befolkninger bliver mere EU kritiske. Stadig mere 
vanskeligt hvad vejen frem er, for et EU samarbejde. 

Hvis der er økonomisk vækst og stiger hvert år. Så kan man bære mere gæld. Mere og 
afdrage af. 

Nogle stater får meget mere gæld og har negativ vækst.  

Krisen blev derfor en gældskrise, der pludselig truede med at kollapse hele EU-
samarbejdet 

 

Kollaps i EU og gældskrise  
• Det substantielle krisetegn er skyhøje renter på statsobligationer 

• På kort sigt er svaret at genvinde de finansielle markeders tillid til landenes økonomi. 
På langt sigt er svaret at skabe økonomisk vækst 

•  
 

• Når renten er så høj, kan man ikke andet end at afdrage og stifte mere gæld. Er der først et 
EU land der banker råt, så ryger flere banker der har penge i klemme. Er der først et EU land 
der melder sig ud, så gør næste land også osv. Frygt for Euro samarbejde og derfor EU 



 

  

samarbejdet. Derfor sikre at staterne ikke banker råt. Hjælpepakker til Grækenland. Stiller 
krav til Grækenland, skal skære i udgifter, sænke pensionen, sænke offentlige udgifter. De 
Sydeuropæiske lande bliver der peget fingre af.   

• Tyskerne sparer op og har flad løsstigning. Kæmpe ubalance i eksport og import. Ingen 
forbrug og efterspørgsel, da de skal spare. 

• Tyskerne er nødt til at bruge alle de penge, som de har opsparet. Skal bruge flere penge på 
varer fra Syderuopa.  

 

Flygtninge - og migrantkrisen og den manglende interne europæiske solidaritet  
 

EU kan ikke komme med løsninger på et så stort aktuelt problem 

Stor krise – flygtninge og migrantkrisen. Landene har reageret med modvillighed, i at tage i 
mod flygtninge. Indført grænsekontroller i diverse lande.  

Folk har mødt dem med uvilje mod migranter og flygtninge  

EU kan ikke løse aktuelle grænse problemer.  
 

Der kommer et press på grænserne. Landene har reageret med modvilje. EU-systemet kan 

ikke levere løsninger på aktuelle store problemer i flytningekrisen.  
 

Brexit  
For at dække de flerårige forpligtelser, når Storbritannien melder sig ud, har det økonomiske 
krav fra EU lydt på mindst 60 milliarder euro - næsten 450 milliarder kroner. 

 

 
 

Brexit – et land der tager skridtet ud af EU. UK melder sig ud efter en folkeafstemning af 
David Cameron. Den engelske del stemte ud. Det er ekstremt kaotisk. Artikel 50 fastslår 
rammerne for et land der træder ud af EU. Forløbet tager 2 år. Hvilke rettigheder skal gælde 
for EU borgere i Storbritannien. Hvad skal det koste når man forlader et fællesskab, men 
hvad skal de betale. Theresa may, udskrev valg i utide og dannede derefter kollisions 
regering. 

Marts 2017 meldte sig ud – udtræder marts 2019. Nordirske grænse, regning og rettigheder 
for EU borgere. Varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft. Må tage det sure med det 
søde. Hvis man vil nyde fordele af det indre marked, så siger man også ja til arbejdsmagtens 
frie bevægelighed. De vil gerne have handelsaftale med EU. Det er så kompliceret. Briterne 
har ikke rene linjer i forhold til hvad de vil. 

Forhandlingerne skrider ikke fremad, kommer ikke en aftale. Hvis UK får en gunstig aftale, 
så vil andre lande gøre det samme.  

• 2 årig proces, så der kan komme løsninger på nye problemstillinger. Hvad skal der 
ske med grænsen og de siddende EU borgere i UK.  



 

  

Det er en toårig proces. Hvad skal der ske med grænsen mellem nordirland og resten af irland. Der 

er en åben grænse. Skaber det konflikt? 
• Man skal have styr på Euborgernes rettigheder. 
• Regning, når man skal forlade landet. 
• Grænsen 

  

Kritik af Storbritanien: 
• De vil have det hele. Vil man nyde fordelene af det indre marked, så siger man ja til 

arbejdskræftens frie bevægelighed.  
 

I andre dele af unionen vakler det liberale demokrati 

  

Polen og Ungarn: Højreorinterede partier. De har lovgivning der strider mod lovgivningen i EU. 

Liberarlt demokrati er lov. 

  

Ungarn: Udrensninger inden for puplic service 

Polen: Afskaffet forfatningsdomstolen. Det gør det muligt for staten at udpege dommere. 

t.  
 

 

 

BRIK landene - få set i kapitlerne i bogen.  
• Neo-funktionalisme (Ernst Haas, Leon Lindberg, Philippe Schmitter) 

o Integrationen sker gradvist via ”spill-over” mekanismer, hvilket indebærer, at 
integration på ét område skabe et funktionelt behov/pres for integration på 
andreområder, osv. 

o EU-institutionerne – især EU-kommissionen – er drivkraften i integrationsprocesse. 
o Elite-socialisering - sker gennem forskellige nationale interesser, som kan fremme 

landets økonomier og vækster.  
o Spill-over man er nødt til at give noget til landene i et evt. lovforslag for at få et 

flertal for lovgivningen  
o Integrationen starter et sted, sker udviklingen i ringe og bliver mere og mere. Hvis 

man først har et samarbejde et sted, vil det senere blive nødvendigt at samarbejde et 
andet sted (spill-over).  

  
Funktionelt Spill-over :Når man først er begyndt at samarbejde på et område, så vil der hen af vejen opstå 

et funktionelt behov for at samarbejde på andre måder. 
  
Politisk spill-over: kan også forstås mere politisk: Man kobler forskellige elementer i en aftale for at den kan 

få flertal. Man er nødt til at give noget for at få folk med. 
  



 

  

Elitesocialiseringen -> Socialisering gennem samarbejde. EU-samarbejde vil skabe et establisment skaber en 

base i brussel. Politisk elite i brussel. Det skaber en hamonisering og en socialiseringsproces hvor man tager 

normer og værdier.  

Neo: der ide var, at integrationen starter et sted og breder sig som ringene vandet. Der opstår 
en funktionel proces, hvor man også får behov for at samarbejde på andre måder. Med 
samarbejdet får skabt overnationale. Skal fremme europæisk integration. Der sker en 
socialisering, hvor man indoptager normer og værdier og skifter fra nationalstaten til det 
overnationale fællesskab. 

Politisk spill-over, f.eks. En finanslov, der er en samlet politisk pakke, men elementer fra en 
masse forskellige partier, nødt til at give noget for at få folk med. Funktionelt og politisk 
spill-over. 

  
• Intergovernmentalisme (Stanley Hoffman) 

o Integration er udtryk for rationelle valg fra staternes side og forekommer indenfor 
såkaldte ”low politics” områder, som f.eks. økonomisk politik, handelspolitik, 
kulturel udveksling, uddannelsessamarbejde m.m. 

o Indenfor  ”high politics” områder, f.eks. sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, 
statsborgerskab, domstole osv., vil der aldrig ske integration!  

o Staterne ses som egoistiske (ligesom mennesker kan antages som egoistiske).  
o politik kan inddeles i high og low politics 

▪ high politics er udenrigs- og sikkerhedspolitik fx nationens forsvar og politi 
(der skal ikke overgives suverænitet) 

▪ low politics er økonomisk politik, handelspolitik, kulturel udveksling, 
uddannelsessamarbejde. (Her kan der overgives suverænitet 

  

Inter: tager afsæt i international politik. Præget af kaos og staterne tænker på sig selv og 
territorium. Deres sikkerhed og velfærd. De overgiver suverænitet fordi det i sidste ende, er 
det bedste for dem selv. Man kan inddele politik i high politics(sikkerhedspolitik, 
oprustning, politi)  og low politics (handelssamarbejder, beskæftigelse, økonomi osv) fokus 
på staterne.  

  

Videreudviklet af Andre Moravcsik. Staterne er de vigtige. Two level game, to arenaer. De 
store konferencer, det er der det sker. Store stater har mest magt. 

Valutakurser svinger i de forskellige lande. Så optimere det indre marked og låse valuta fast 
og indføre en ens valuta. Frankrig har politisk set førertrøjen på. Efter murens fald, bliver 
Tyskland større end Frankrig. Tyskerne genfandt selvrespekt og nationalisme. Tyskernes 
tilgang til handelssamarbejde, det skal være på markedsprincipper. Man sparer penge op før 
man bruger dem. Det skulle være bedre end andre landes. De andre lande er afhængige af 
Tyskland og Frankrig 

  
2. fase af integrationsteorier 

• Liberal intergovernmentalisme (Andrew Moravcsik) 
o EU’s politikudvikling er udtryk for ”two-level games” 
o Store stater har mest magt 



 

  

o Trusler om sammenbrud, eksklusion, politisk ”spill-over” og ”side payments” driver 
processen fremad. Modsat tanken i neo-funktionalisme, hvor man  mener at et 
samarbejde et sted gradvist vil skabe behov for samarbejde et andet sted.  

o Overnationale institutioner er udtryk for ”institutional choice”, dvs. skal sikre 
overholdelse og implementering af de indgåede aftaler. 

o Hvad er formålet så overhovedet: der mener han at det er i statens egen interesse at 
skabe fælles lovgivninger og samarbejde fordi det i sidste ende kan hjælpen staten 
selv.  

De små lande er bange for at blive ekskluderet. 
Han fastholder, at staterne er de vigtige. Men der er to arenaer ( nationale arena - afregning af den 

nationale interesser. Hvad er vores holdninger. Man skal se på den nationale præferencedannelse. 
Regerings Præferencer er der hvor man kan forstå integration.) 
  
(Neofunktionalisterne: Hvad sker der imellem. Det er et pres.)  
  
  

• Multi-level governance 
o EU er udtryk for en kompleks og multi niveaudelt beslutningsstruktur. → der skal 

implementeres mange forskellige steder i regeringen, i kommuner, i befolkningen og 
i interessegrupper → det er altså utrolig kompliceret at tage beslutninger og en 
kompleks beslutningsstruktur.  

o Staternes mister og magt og kontrol til overnationale institutioner og netværk. 
o De forskellige politiske arenaer er forbundne og kan ”by-passe” staten. → 

regioner/kommuner kan gå uden om staten og direkte til EU.  

Man har pludselig flere niveauer der har indflydelse på politik. 

• EU 

• NATIONALSTATER 

• REGERING 

• KOMMUNE 

Lagt indflydelse ud til kommuner. Magten siver væk fra det nationale. 

  
Multi: flere niveauer at anskue politik på. Lagkage EU →  Nationalt →  regionalt →  kommunalt 


