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Europaudvalget 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

6. marts 2018 

Fælles erklæring vedr. den fremtidige udvikling af ØMU’en fra finansmi-
nistrene fra Danmark, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Neder-

landene og Sverige 

 

Som indspark til drøftelserne om den fremtidige udvikling af ØMU’en har fi-
nansministrene fra Danmark, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Ne-

derlandene og Sverige udarbejdet en fælles erklæring.  

I erklæringen understreger finansministrene seks delte holdninger og værdier 

i forbindelse med den fremtidige arkitektur af ØMU’en. 
 

 Finansministrene lægger for det første vægt på, at drøftelser om ud-

vikli ge  af ØMU’e  skal o fatte alle edle sla de e. Nye initiati-

ver i forbi delse ed ØMU’e  skal også være tilgæ gelige for ikke-

eurolande på en frivillig basis og lige vilkår. 

 For det andet skal der handling til på nationalt niveau samt efterle-

velse af de fælles regler for at sikre en stærkere ØMU. Det omfatter 

gennemførelse af strukturreformer samt efterlevelse af stabilitets- 

og vækstpagtens regler.  

 Finansministrenes tredje punkt peger på behovet for at fokusere på 

initiativer med offentlig opbakning i medlemsstaterne og reel mer-

værdi i stedet for vidtgående overførsel af kompetence til EU.  

 Som det fjerde punkt bekræfter finansministrene deres opbakning til 

processen om færdiggørelse af bankunionen. Her støtter de op om 

Rådets køreplan for gennemførelse af bakunionen fra juni 2016, men 

efterspørger en større præcision i de specifikke skridt, der skal tages. 

 Finansministrene påpeger som det femte punkt, at eurolandenes kri-

sefond  - den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) - burde styrkes 

og eventuelt omdannes til en europæisk monetær fond (EMF). Det 

skal dog fortsat være medlemslandene alene, der træffer beslutnin-

gerne i forbindelse med en europæisk monetær fond. 
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 Det sjette og sidste punkt handler om at bruge den kommende fler-

årige finansielle ramme (FFR) efter 2020 til at fremme bæredygtig 

vækst samt gennemførelse af strukturreformer.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Bøtker, 

udvalgsassistent 

   

 


