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vedr. KOM(2010) 0367 stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF). 

Spørgsmål: 

Kan ministeren oplyse, hvordan den britiske og svenske regering forholder sig til 

udtalelser fra Van Rompuys task-force vedr. styrkelse af den økonomisk-politiske 

koordination i EU? Det drejer sig særligt om de forslåede sanktioner, og at sankti-

onerne også skal gælde ikke-eurolande. 

 

Svar:   

Det er overordnet min vurdering, at Sverige generelt støtter arbejdet i Van Rom-

puys Taskforce om styrkelse af det økonomisk-politiske samarbejde i EU. Sverige 

synes således at kunne støtte en styrkelse af den økonomiske koordination, her-

under en stramning af Stabilitets- og Vækstpagten og andre instrumenter til at 

sikre makroøkonomisk stabilitet samt et styrket sanktionsregime for alle EU-

lande. I forhold til sanktioner synes det at være den svenske holdning at støtte en 

mere regelbaseret og automatisk anvendelse, og at anvendelsen af sanktioner skal 

ske tidligere og mere gradvist, samt at støtte forslag om at inddrage EU’s budget i 

et nyt sanktionsregime for alle EU-lande. 

Det er overordnet min vurdering, at UK ligeledes generelt støtter arbejdet i Task-

forcen. Ifølge den nye britiske regerings regeringsgrundlag kan UK imidlertid ikke 

støtte forslag, som måtte indebære overdragelse af nye beføjelser fra UK til EU. 

Samtidig synes UK at lægge afgørende vægt på, at det britiske forbehold i henhold 

til Lissabontraktatens protokol om visse bestemmelser vedr. Det Forenede Kon-

gerige (UK’s euroundtagelse) forbliver uantastet. UK synes således ikke at kunne 

støtte et nyt sanktionsregime med virkning for UK, men UK vil dog ikke modsæt-

te sig, at de øvrige EU-lande styrker det økonomiske samarbejde via bl.a. et styr-

ket sanktionsregime. 

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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