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Til socialministeren (11/5 2000) af:

Frank Dahlgaard (UP):

»Kan ministeren bekræfte, at EU presser på for at få specielt eurolandene til at »modernisere« deres sociale 

sikringsordninger, og hvad er baggrunden herfor?«

Svar (24/5 2000)

Socialministeren (Henrik Dam Kristensen):

Globaliseringen øger behovet for et tættere økonomisk-politisk samar bejde mellem EU-landene og ikke kun mellem de 

lande, der deltager i den fælles valuta. I EU-landene er man opmærksom på, hvordan den øgede konkurrence og nye 

teknologi vil stille krav til virksomheder og lønmodtagere i de forskellige EU-lande. Det er udfordringer, alle EU-

landene skal håndtere, uanset deltagelse i den fælles valuta.

Derfor blev EU-landenes stats- og regeringschefer på Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts enige 

om at opstille en række fælles mål, som medlemslandene skal nå gennem en gradvis udvikling af landenes egne 

politikker.

I formandsskabskonklusionerne fra dette Topmøde hedder det bl.a.:

"Den europæiske sociale model og dens udviklede sociale beskyttelsessystemer skal understøtte overgangen til den 

vidensbaserede økonomi. Disse systemer skal dog som led i en aktiv velfærdsstat tilpasses for at sikre, at det kan betale 

sig at arbejde, for at sikre deres holdbarhed på langt sigt i lyset af befolkningens stigende gennemsnitsalder, for at 

fremme social inddragelse og ligestilling mellem mænd og kvinder og for at kunne levere kvalitetssundhedstjenest er."

Der er således ikke tale om, at nogen presser på, men om at alle 15 medlemslande og ikke kun de lande, der deltager i 

den fælles valuta er helt enige om, at der skal gøres en indsats på disse områder, som Danmark som bekendt for længst 

har sat i gang.

Det kan tilføjes at, der ingen planer er om - endsige vilje til - at harmonisere lovgivningerne, men der er tale om et 

pragmatisk samarbejde inden for rammerne af den såkaldte åbne koordinationsmetode, som også blev lanceret i 

Lissabon.

Med andre ord udveksling af erfaringer om den bedste praksis og benchmarking af landenes socialpolitiske mål.
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