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Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 4 af 1. september 2010 
(vedr. KOM(2010) 0367) stillet efter ønske fra Morten Bødskov 
(S). 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes – i forlængelse af mødet i Europaudvalget den 30. august 2010 – 

uddybe, hvilke typer af sanktioner regeringen vil kunne acceptere fra Kommissio-

nen mod et land uden for eurosamarbejdet herunder Danmark. Derudover ønskes 

en uddybning af, hvor grænsen for sanktioner går, hvis de ikke skal overskride de 

danske forbehold. 

 

Svar: 

Kommissionen har ikke fremlagt konkrete forslag til nye sanktioner relateret til 

EU’s fælles finanspolitiske spilleregler. Kommissionen arbejder med muligheden 

for at foreslå en sanktionsmodel, hvor de eksisterende sanktionsregler i Traktaten 

og Stabilitets- og Vækstpagten (muligheden for en deponering og i sidste ende en 

bod) fortsat kun skal gælde for eurolande, og hvor der indføres nye sanktionsmu-

ligheder gældende for både eurolande og lande uden for euroen. De nye sankti-

onsmuligheder kunne blive relateret til midler fra EU’s budget, herunder struktur-

fondsmidler, i tilfælde af vedvarende brud på de fælles finanspolitiske spilleregler. 

Sådanne regler gælder allerede i dag for EU’s Samhørighedsfond, hvor lande kan 

få frataget midler i tilfælde af vedvarende brud på reglerne. Regeringen finder det 

relevant at støtte sanktioner for både eurolande og lande uden for euroen, idet 

krisen har vist, at både lande i og uden for euroen har bragt sig selv i store pro-

blemer med negative virkninger på andre lande.  
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Det danske euroforbehold implicerer, at Danmark – ligesom de andre lande uden 

for eurosamarbejdet – ikke er omfattet af Traktatens og Stabilitets- og Vækstpag-

tens eksisterende bestemmelser om sanktioner og pålæg. Så længe de danske for-

behold opretholdes, vil regeringen kun indgå i EU-aftaler om styrket økonomisk 

samarbejde, som respekterer euroforbeholdet. Der er endnu ikke fremlagt konkre-

te forslag til nye sanktionsmuligheder. Regeringen vil foretage en grundig økono-

misk og juridisk vurdering af forslagene, når de måtte forelægge. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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