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 Forord 

Arbejder man med, studerer man eller læser man om EU, støder man uvægerligt 
på en lang række begreber, forkortelser, institutioner, personnavne og politiske 
samarbejdsområder, som det ikke altid er lige til at forstå, definere, kende betyd-
ningen af eller baggrunden for. Selv om jeg har beskæftiget mig mere eller min-
dre fuldtids med EU-samarbejdet i mere end 20 år, støder jeg stadig på begreber, 
jeg gerne vil have en præcis forklaring på, forkortelser, jeg aldrig har set før, og 
institutioner, som har fået nogle for mig ukendte nye roller efter seneste traktat-
ændring. 
 EU er et område, hvor der i høj grad er brug for at få præsenteret viden på en 
overskuelig og koncentreret måde. Det skal denne bog forsøge at sørge for. Målet 
er at øge forståelsen af det fænomen, som EU er, således at det bliver lettere at 
have med at gøre. 
 Man kan altid diskutere, hvad der skal med i et EU Leksikon, og hvad der er 
for specielt til at blive valgt ud til nærmere præsentation. Det vil sikkert også bero 
på de erfaringer, man har gjort sig. Det betyder også, at der givetvis vil være 
nogle, som synes, at jeg ikke har valgt helt rigtigt. 
 Forfatningstraktaten, som blev undertegnet den 29. oktober 2004, indgår også 
i dette EU Leksikon, selv om den ikke er ratificeret på det tidspunkt, da bogen 
blev færdiggjort. Det skyldes, at forfatningstraktaten – uanset dens videre skæbne 
– giver et indblik i, hvordan stærke politiske kræfter ønsker, at den europæiske 
integration skal udvikle sig. 
 Kildematerialet til EU Leksikon stammer mange steder fra. En del er de bøger 
om EU, som jeg har skrevet gennem årene, og som er nævnt forrest i bogen. I 
disse bøger er der yderligere henvisninger til de kilder, som disse bøger er baseret 
på. En anden del er offentlige dokumenter fra Folketingets EU-Oplysning, Kom-
missionen, Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner samt fra de forskellige 
danske ministerier. Den bedste indgang til hjemmesideadresser om EU herfra er 
www.EU-Oplysningen.dk og www.um.dk  Endelig stammer noget af kildemate-
rialet også fra en lang række andre hjemmesider, hvor jeg har indhentet oplysnin-
ger om særlige EU-emner. 
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 Bogen er et resultat af længere tids arbejde, og den har kun kunnet skrives 
som følge af hjælp mange steder fra. Her skal særligt nævnes den store hjælp, jeg 
har fået af Birgitte Olesen, som tålmodigt har læst mine udkast igennem. 
 Selvfølgelig er ansvaret for de fejl, der stadig måtte være, alene forfatterens. 
 Gustav og Anna Nedergaard har lavet bogens figurer. 
  
Frederiksberg, oktober 2004  
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Læsevejledning  

For at udbyttet ved anvendelsen af dette EU leksikon skal blive så stort som mu-
ligt på så kort tid som muligt, er bogen organiseret efter følgende tolv regler: 
1) Personer er nævnt med deres efternavne først, når det drejer sig om opslags-

ordene. Ved krydshenvisninger er alene deres efternavne angivet. 
2) Flerordsbegreber står ikke opgivet efter det første ord, hvis dette er et for-

holdsord. Det Europæiske Råd skal således søges under “E” og ikke under 
“D”, dvs. under Europæiske Råd og ikke under Det Europæiske Råd. Der 
er imidlertid i dette såvel som i andre tilsvarende tilfælde krydshenvisninger 
fra Det Europæiske Råd til Europæiske Råd. 

3) Artiklen, der fx handler om EU’s fælles transportpolitik, kunne både placeres 
under EU’s transportpolitik, under fælles transportpolitik og under transport-
politikken. I bogen er omtalen af de forskellige politiske samarbejdsområder 
konsekvent placeret under navnet på samarbejdsområdet, dvs. i ovennævnte 
tilfælde Transportpolitikken. Samtidig er der henvisninger fra andre navne 
og hertil, når det er relevant, 

4) Særlige udtryk eller begreber som fx “Den tomme stols politik”, “flomme-
europæer”, “Unionen er stendød” er sat i citationstegn. Indeholder et udtryk 
flere ord i citationstegn, står det altid opgivet efter første ord. 

5) Forkortelser er forklaret på både dansk, engelsk og fransk, når det er rele-
vant. Den dækkende forklaring findes imidlertid kun under den forkortelse, 
som er mest brugt i dansk sammenhæng, og det er ikke altid den danske for-
kortelse. Eksempler herpå er Coreper og NATO. 

6) Forkortelser er anvendt som opslagsord, når forkortelsen er den mest almin-
delige betegnelse for det pågældende fænomen. EIB er et eksempel herpå. 
Det er betegnelsen for Den Europæiske Investeringsbank. Samtidig er der 
henvisninger til EIB fra Den Europæiske Investeringsbank, Europæiske In-
vesteringsbank og Investeringsbanken. Et andet eksempel er ØMU, som er 
betegnelsen for Den Økonomiske og Monetære Union. Også her er der 
krydshenvisninger. 

7) Under mange af opslagsordene er der henvisninger til andre steder i leksiko-
net. Står der “Se også …”, kan man få yderligere oplysninger på dette sted. 
Står der “Se …”, kan man få begrebet forklaret på dette sted i stedet.  
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8) Der hersker i EU et væld af forskellige betegnelser for det samme fænomen. 
I dette leksikon anvendes følgende betegnelser for de vigtigste institutioner 
og traktater: 
– EF-Domstolen eller Den Europæiske Unions Domstol (betegnelsen i for-

fatningstraktaten) kaldes Domstolen.  
– EKSF, Paristraktaten eller Kul- og Stålunionen kaldes Kul- og Stålfæl-

lesskabet. 
– EU-Parlamentet kaldes for Europa-Parlamentet. 
– EU-Kommissionen eller Europa-Kommissionen kaldes Kommissionen.  
– Rådet for Den Europæiske Union eller Rådet kaldes for Ministerrådet. 
– Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller 

EØF-tratktaten kaldes Romtraktaten, hvis der er tale om traktaten, der 
blev undertegnet i Rom. Er der tale om den senere reviderede version, 
kaldes den også EF-traktaten. 

– Traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab kaldes Euratom. 
– Traktaten om Den Europæiske Union eller Unionstraktaten kaldes 

Maastrichttraktaten, hvis der er tale om traktaten, som blev undertegnet 
i Maastricht. Er der tale om den senere reviderede version, kaldes den og-
så EU-traktaten (traktatgrundlaget for hele Den Europæiske Union) eller 
EF-traktaten (traktatgrundlaget for EF-samarbejdet), idet fx Maastricht-
traktatens forslag om etablering af en økonomisk monetær union indgik i 
EF-traktaten. 

Samtidig er der krydshenvisninger fra de ikke-anvendte betegnelser og til de 
anvendte (angivet som Se …). 

9) 1934- betyder, at personen er født i 1934 og stadig levende. Ved personer er 
dette den første oplysning, der gives. 1874-1965 betyder, at vedkommende 
blev født i 1874 og døde i 1965. 

10) Storbritannien bruges konsekvent som betegnelse for Det Forenede Konge-
rige af England, Wales, Skotland og Nordirland, selv om Storbritannien kun 
dækker de tre første lande. Holland bruges også konsekvent for Nederlande-
ne, selv om også Holland kun er en enkelt provins i Nederlandene. Det sker, 
fordi Holland er så indarbejdet et begreb i Danmark. Den Tjekkiske Repu-
blik og Den Slovakiske Republik kaldes endelig konsekvent Tjekkiet og 
Slovakiet. 

11) Betegnelsen EU anvendes om alle de aktiviteter, der foregår i Den Europæ-
iske Union. Det gælder også, selv om de tillige er foregået i en tid, hvor EU 
hed EF. Kun hvis der er tale om aktiviteter, som alene foregik i EF’s tid, 
bruges denne betegnelse. 

12) Indgår der tal i opslagsordet, skal ordet findes under tallet skrevet med bog-
staver. G-7 findes således under G-Syv. 
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A 

Aachen 
Aachen var hovedstad i Karl den Stores kristne rige (Charlemagne på fransk) i 
800-tallet. Aachen (“Aix-la-Chapelle” på fransk) var dermed det første efter-
klassiske administrative og kulturelle midtpunkt i Europa. Alt i alt 32 tyske kejse-
re blev kronet i Aachen. Byen var i 1818 sæde for konferencen, som forsøgte at 
skabe fred efter Napoleons nederlag. Konferencen var et mislykket forsøg på at 
lede Europa uden om flere krige gennem et samarbejde mellem de europæiske 
stormagter.  
 Hvert år uddeles den såkaldte Karlspris i Aachen til personer, som har ydet en 
særlig indsats for europæisk samarbejde. Jens Otto Krag har som den eneste 
dansker modtaget Karlsprisen. 
Se også Charlemagne. 
Se også Karlsprisen. 
Se også Krag. 

Abort 
Irland har en forholdsvis restriktiv abortlovgivning og bad i sin tid om at få en 
protokol til Maastrichttraktaten om spørgsmålet. Det skete for at undgå, at EU-
regler om abort kan tilsidesætte national lovgivning. I december 2002 fik Malta 
en tilsvarende ordning i forbindelse med sine optagelsesforhandlinger. 
Se også Irland. 

Absolut flertal 
I Europa-Parlamentet svarer det til situationen, hvor mindst 314 af dets 626 med-
lemmer (indtil 1. maj 2004) eller 367 af dets 732 medlemmer (efter 1. maj 2004) 
skal stemme for.  
Se også Beslutningsprocedurer. 
Se også Europa-Parlamentet. 
Se også Ministerrådet. 

ACC  
ACC er forkortelsen for “Accord artikel 113 CE”, som er en kode for handelsaf-
taler, jf. artikel 113 i EF-traktaten.  
Se også Handelspolitikken. 
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ACE 
EU-programmet ACE – Action for Cooperation in the field of Economics – (EF-
indsats for samarbejde inden for økonomi) var en del af Phareprogrammet med 
henblik på at støtte de tidligere europæiske østbloklande. Det gav mulighed for 
udveksling af viden og erfaring mellem økonomer i Pharelandene og EU. Pro-
grammet indledtes i 1990 under Phare og blev senere udvidet til Tacis. 
Se også Førtiltrædelsesstrategi. 
Se også Phareprogrammet. 
Se også Tacis. 
Se også Udvidelse. 

ACIU  
ACIU er forkortelsen for Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannel-
sesaktiviteter. Man udarbejder bl.a. information om EU-programmet Leonardo og 
om socialfondsinitiativerne Youthstart og ADAPT samt Attak-programmet. Des-
uden muligt at søge i projektdatabasen, hvor man kan man finde oplysninger om 
mere end 200 igangværende og afsluttede projekter.  
Se også ADAPT. 
Se også Leonardo II. 

ACP  
Forkortelse for “African, Caribbean and Pacific countries”. 
Se AVS-landene. 

Acquis communautaire  
Acquis communautaire er en fransk betegnelse for Fællesskabsretten, der udgør 
EU’s samlede gældende regelværk. Fællesskabsretten gælder for alle medlems-
stater og omfatter: traktatgrundlag, supplerende lovgivning, Domstolens retsprak-
sis, erklæringer og resolutioner, internationale aftaler samt aktuelle rettigheder og 
forpligtelser. Nye medlemsstater skal hurtigst muligt efter deres tiltrædelse være i 
stand til at overholde EU’s regelværk.  
 Begrebet anvendtes i europæiske kredse i mange år, før det kom ind i EU’s 
traktatgrundlag med Maastrichttraktaten i 1992. Her står der direkte, at EU’s mål 
er at opretholde acquis communautaire. Begrebet er siden blevet et nøglebegreb i 
den europæiske integrationsproces, fordi det forpligter alle medlemsstater til at 
acceptere alle tidligere og fremtidige vedtagelser og regler i vid forstand. Samti-
dig udelukker begrebet indirekte en tilbageførsel af magt til medlemsstaterne. 
 Begrebet får især betydning, når nye medlemsstater kommer med i EU. Disse 
forpligtes til at overholde og implementere acquis communautaire. Det gælder 
også, hvor det ikke er til disse nye medlemsstaters fordel. Et eksempel på, at 
acquis communautaire fik betydning for Danmark, var den hurtigt vedtagne fæl-
les fiskeripolitik i 1971, som betød, at de eksisterende medlemsstater kunne frem-
føre over for Storbritannien, Danmark og Norge, at fiskeriressourcerne i Nord-
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søen var “fælles ressourcer”. Der findes også eksempler på, at nye medlemsstater 
er blevet tvunget til at acceptere målsætninger, endnu før de er kommet til udtryk 
i EU’s traktatgrundlag. Det gælder fx målsætningen om etableringen af ØMU, 
som i sin tid blev fremført over for Spanien og Portugal.  
 I Amsterdamtraktaten blev begrebet introduceret om “større fleksibilitet” med 
hensyn til forløbet af integrationen i EU. Det blev imidlertid samtidig anført, at 
anvendelsen af denne metode var sidste udvej, og at den kun gjaldt for den frem-
tidige integration. Fleksibilitetsbestemmelsen har derfor ingen betydning for 
acquis communautaire. 
Se også Amsterdamtraktaten. 
Se også Forbehold. 
Se også Maastrichttraktaten. 
Se også Regelværket. 
Se også Screening.  
Se også Traktatgrundlag. 

“Acquis’et” 
Acquis’et er eurojargon for det politiske eller juridiske område, som er blevet en 
del af EU’s grundlag, således at det nu falder under EU’s kompetence snarere end 
under medlemsstaternes kompetence. 
Se også Acquis communautaire.  
Se også Regelværket. 

ACTC  
ACTC er et EU-støtteprogram med henblik på at fremme anvendelsen af kom-
munikationsteknologi. Programmet hed tidligere RACE. 

ADAPT 
ADAPT er et EU-program om tilpasning af arbejdsstyrken til strukturelle æn-
dringer i industrien, bl.a. NOVA PRO i Tølløse, der også varetager opgaver inden 
for det nedlagte Poseidon-projekt under ADAPT og et nyt såkaldt Erantis-projekt 
om transport. Desuden findes AIR-ADAPT og herunder det danske IATC: Inte-
grated Airport Training Center i Dragør. 
Se også ACIU. 

Additionalitet 
Princippet om additionalitet betyder, at et EU-projekt kun kan blive til noget, hvis 
en myndighed i medlemsstaten medfinansierer en del af projektets omkostninger. 
Se også Struktur- og samhørighedsfonde. 
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