
Finansministrene fra Danmark, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene og 

Sverige understreger deres fælles holdninger og værdier i diskussionen om ØMU’ens 

fremtidige arkitektur.  

 

Euroområdets nuværende styrke er ikke mindst resultatet af de afgørende skridt, der er taget 

på europæisk niveau for at styrke den økonomiske og monetære union samt de omfattende 

reformer, der er gennemført på nationalt niveau. Med afsæt i den gunstige økonomiske situation 

har de europæiske finansministre flere gange over de seneste måneder drøftet ØMU’ens fremtid, og 

stats- og regeringscheferne udvekslede tanker herom i december. Diskussionerne om ØMU’ens fremtid 

vil fortsætte blandt finansministre i de kommende måneder og stats- og regeringscheferne blev enige 

om at komme tilbage til emnet i marts og juni.  

 

Vi vil benytte lejligheden til i de kommende måneder klart at udtrykke de værdier, vi generelt har til 

fælles:  

 

For det første, mener vi, at diskussioner om ØMU’ens fremtid skal finde sted i et inkluderende 

format. Europæisk samarbejde er baseret på stærke fælles værdier, herunder værdien inklusion. Enhed 

er et vigtigt aktiv for det resterende EU27, og bør beskyttes og sikres. ØMU’ens fremtid (finanspolitiske, 

strukturpolitiske, finansielle og institutionelle emner) er relevant for alle og bør derfor drøftes og 

besluttes af alle. Nye ØMU initiativer bør være åbne for ikke-eurolande på frivillig basis og på 

ligeværdige vilkår.   

 

For det andet, kræver en stærkere ØMU først og fremmest afgørende handling på nationalt 

niveau og fuld efterlevelse af vores fælles regler. Det starter med gennemførelsen af 

strukturreformer og overholdelse af Stabilitets- og Vækstpagten, så der kan opbygges buffere i de 

nationale budgetter, der sikrer rum for national finanspolitik, både automatisk og eventuelt diskretionær 

stabilisering for at udjævne økonomiske tilbageslag. Dette vil sikre en stærk ØMU med bedre 

stabilisering, robuste og sunde strukturer og forbedret konvergens. EU bør på bedst mulig vis udnytte 

de eksisterende styrkede finanspolitiske, økonomiske og finansielle rammer med henblik på at levere 

konkrete resultater for europæiske borgere gennem stabilitet, jobs og vækst.  

 

For det tredje, bør vi fokusere på de initiativer, der er offentlig opbakning til i 

medlemslandene. Den finansielle krise og den efterfølgende gældskrise har påvirket borgerne i alle 

medlemslande. For fremtiden er det helt afgørende at vi gør så meget som muligt for at styrke 

økonomisk og finansiel stabilitet og genvinde offentlighedens tillid. Yderligere videreudvikling af ØMU’en 

bør lægge vægten på reel merværdi og ikke vidtrækkende overførsler af kompetencer til europæisk 

plan. Af den grund bør diskussionen om ØMU'ens videreudvikling fokusere på ”need to haves” fremfor 

”nice to haves”. I forlængelse af stats- og regeringschefernes drøftelser i december bør de områder, 

hvor der er størst konvergens i medlemslandenes holdninger, herunder særligt færdiggørelse af 

bankunionen og omdannelse af ESM til en europæisk monetær fond, prioriteres. Styrkelsen af ØMU’en 

bør suppleres med at bygge videre på EU’s forcer inden for det økonomiske samarbejde i bredere 

forstand for at skabe konkret værdi for borgerne og styrke vækstpotentialet, herunder færdiggørelsen af 

det indre marked og forfølgelse af en ambitiøs frihandelsdagsorden. Styrkelse af de nationale struktur- 

og finanspolitikker i overensstemmelse med fælles regler bør sammen med de europæiske initiativer, 

især bankunionen, have prioritet over vidtrækkende forslag. 

 



For det fjerde, står vi alle bag processen med at færdiggøre bankunionen. EU’s Ministerråds 

køreplan fra juni 2016 for at færdiggøre bankunionen fastlægger en tidsplan og prioriteterne for at 

færdiggøre bankunionen, og indebærer en stærk forpligtigelse fra alle EU-lande. Køreplanen skal forblive 

grundlaget for fremtidige drøftelser. Et næste skridt kunne være at tilføje yderligere detaljer hvad angår 

de konkrete skridt, som vil skulle tages. Vigtige elementer i den forbindelse, som allerede er fastlagt 

som princip i den nuværende køreplan, inkluderer passende niveauer for nedskrivningsegnet kapital i 

banker til at kunne håndtere tab (bail-in), national fleksibilitet til at adressere makroprudentielle og 

systemiske risici, sunde politikker for hensættelser til tab på misligholdte lån (NPL), den regulatoriske 

behandling af bankers statseksponeringer, pågående arbejde med at forbedre effektiviteten af nationale 

insolvensprocedurer, gennemsigtighed ift. markederne samt minimering af statslig støtte til håndtering 

af nødlidende banker. Vi skal fortsætte drøftelser om den fælles bagstopper for bankunionens 

afviklingsfond (SRF) og fortsætte tekniske drøftelser om en fælles indskydergarantiordning i 

bankunionen (EDIS). Politiske drøftelser om EDIS’ første fase bør starte, så snart der er gjort 

tilstrækkelige fremskridt med tiltag til at reducere risiko. Vi skal også sikre fortsat åbenhed og 

ligebehandling af alle EU-lande, som deltager i bankunionen. Udover bankunionen skal der sikres 

fremskridt med udviklingen af en kapitalmarkedsunion (CMU) for at fremskynde grænseoverskridende 

privat risikodeling.  

 

For det femte, bør eurolandenes lånefond, ESM, styrkes og eventuelt videreudvikles til en 

Europæisk Valutafond (EMF). En EMF bør have større ansvar for udarbejdelsen af låneprogrammer til 

lande i vanskeligheder og for overvågningen af fremskridt med gennemførelsen af disse programmer. 

Beslutningskompetencen bør fortsat være fast forankret hos landene. De nuværende deltagere i ESM-

traktaten understreger vigtigheden af at fastholde de eksisterende afstemningsregler, som følger af den 

nuværende mellemstatslige ESM-traktat. Desuden bør mulighederne for at indføre styrkede rammer for 

ordnet restrukturering af statsgæld for lande med uholdbare gældsniveauer undersøges nærmere som 

led i oprettelsen af en EMF.  

 

For det sjette og sidste, kan den flerårige finansielle ramme post-2020 bidrage til at fremme 

holdbar vækst og tilpasses så den i højere grad fremmer gennemførelsen af strukturreformer, 

samtidig med at medlemslandenes ansvar for og ejerskab til sådanne reformer respekteres. 

Strukturreformer er afgørende for at styrke økonomiernes robusthed og den potentielle vækst i de 

enkelte medlemslande og EU som helhed. De aktuelle vækstrater i de medlemslande, der har 

implementeret reformer under og efter krisen viser, at reformindsatsen betaler sig. Der er fortsat 

potentiale for yderligere reformer. Et bedre fokus i EU-budgettet på strukturreformer kunne understøtte 

implementeringen heraf, mens målrettede investeringer finansieriet af EU-budgettet også kunne 

supplere virkningerne af strukturreformer. Sådanne tiltag vil skulle tage højde for de budgetmæssige 

begrænsninger i det fremtidige EU-budget.  

 

 

 


