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(KOM(2010)0367) stillet efter ønske fra Kim Mortensen (S). 

Spørgsmål: 

I Kommissionens forslag lægges der ikke umiddelbart op til sanktioner for lande 

uden for Euroen, men Kommissionen skriver (i pressemeddelelsen om pakken), 

at ”The changes are devised so that they should facilitate the eventual move to a 

system of enforcement linked to the EU budget as foreseen in the Commission 

communication of 30 June.” Hvilke konsekvenser vil et sådant ”move” have for 

muligheden for at pålægge Danmark sanktioner? Vil Danmark have mulighed for 

på et senere tidspunkt at tage stilling til, hvorvidt vi vil acceptere en sådan æn-

dring? 

 

Svar: 

Rapporten fra finansminister-taskforcen lægger op til en proces for sanktioner i to 

trin, først for eurolande og siden hen alle EU-landene. I første omgang introduce-

res kun nye sanktionsmuligheder for eurolandene, som består af deponeringer og 

bøder – ligesom de eksisterende sanktioner – men hvor sanktionerne indføres 

tidligere og mere gradvist. I anden omgang indføres sanktioner relateret til EU’s 

budget for alle EU-lande. Kommissionens meddelelse afspejler således Taskfor-

cens forventede anbefaling. 

Såfremt Det Europæiske Råd den 28.-29. oktober 2010 godkender rapporten fra 

finansminister-taskforcen, giver alle eurolande såvel som lande uden for euroen 

deres tilslutning til en sådan proces, hvor nye sanktionsmuligheder relateret til 

EU’s budget for alle EU-landene indføres i andet stadie.  

Danmark vil kunne tage endelig stilling til den nærmere udformning af nye sank-

tionsmuligheder for alle EU-landene relateret til EU’s budget, når der måtte fore-

ligge et konkret forslag fra Kommissionen, hvilket forventes at ske senest i for-

bindelse med forhandlingerne om de næste Finansielle Perspektiver. 

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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