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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0133/2012 af Andrew Duff, MEP, britisk statsborger, for 
Unionen af Europæiske Føderalister, der opfordrer Europa-Parlamentet til, i 
henhold til artikel 48, stk. 2, i EU-traktaten, at indlede oprettelsen af en 
finanspolitisk union

1. Sammendrag

Andragerne udtrykker deres bekymring om den fortsatte finansielle ustabilitet og de alvorlige 
økonomiske vanskeligheder, som EU's befolkning står over for. De bemærker navnlig, at den 
nye mellemstatslige traktat skulle styrke den finanspolitiske disciplin, selvom den ikke skal se 
på problemet med statsgælden. De appellerer derfor i denne sammenhæng til Parlamentet om 
at anvende procedurerne fastlagt i EU-traktaten om en almindelig ændring af traktaten, der 
skulle have som mål at føre til en føderal økonomisk regering, der på demokratisk vis skulle 
stå til ansvar over for Europa-Parlamentet. De opfordrer desuden indtrængende til 
strukturreformer med henblik på øget konkurrenceevne og beskæftigelse i Europa. Endelig 
opfordrer de Parlamentet til at udarbejde en dagsorden for et forfatningskonvent, der kan 
foretage disse ændringer og genoprette markedets og borgernes tiltro til fremtidens EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at påtage sig en ledende rolle i bestræbelserne 
på at skabe en finanspolitisk union. Andrageren foreslår en række specifikke tiltag -
udstedelse af euroobligationer, hvortil kræves en fælles budgetpolitik, der skal ledes af en 
føderal økonomisk regering, fuldførelse af det indre marked, gennemførelse af 
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strukturreformer, der kan øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen under et forstærket 
samarbejde - og opfordrer Parlamentet til at planlægge et nyt forfatningskonvent, der skal 
have til opgave at forberede de traktatændringer, der er nødvendige for at skabe en 
finanspolitisk union, reformere EU's finanssystem og genskabe markedernes og borgernes
tillid til EU's fremtid.
Andragendet kan betragtes som et bidrag til de kræfter, der ønsker en dybere finanspolitisk 
integration i euroområdet for at blive i stand til at afhjælpe svaghederne i udformningen af 
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Den opfattelse, at ØMU'en bør være stærkere 
og bedre i stand til at reagere på de udfordringer, som fremtiden måtte byde på, deles af de 
vigtigste institutionelle aktører på den europæiske scene inklusive Kommissionen.

På Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012 blev formændene for henholdsvis 
Kommissionen, Parlamentet, Det Europæiske Råd og Den Europæiske Centralbank opfordret 
til at udarbejde en specifik og tidsbunden køreplan for gennemførelsen af en ØMU. En 
foreløbig rapport i oktober blev efterfulgt af en endelig rapport, der blev forelagt den 13.-14. 
december.
Kommissionens bidrag til den endelige rapport blev offentliggjort i form af en meddelelse 
med titlen "En plan for en udbygget og egentlig ØMU" den 28. oktober 2012. Heri 
bekendtgjorde Kommissionen sine ambitioner om at skabe en fuldstændig bank-, økonomisk, 
finanspolitisk og politisk union og om at få fastlagt de tiltag på kort, mellemlang og lang sigt, 
som den mente var nødvendige for at nå disse mål. Vejen videre frem ville kræve en nøje 
afbalancering. Det overordnede princip skulle være, at ethvert skridt hen imod en større deling 
af finansielle risici skal kædes sammen med større finanspolitisk disciplin og integration. En 
mere integreret finansiel regulering, finanspolitik og økonomisk politik og de tilsvarende 
instrumenter skulle ledsages af en tilsvarende politisk integration, der sikrer demokratisk 
legitimitet og ansvarlighed
Det er klart, at en finanspolitisk union vil udgøre det sidste skridt på vejen mod ØMU'ens 
sidste fase og således ikke er mulig, uden at der tages en række mellemliggende, 
intervenerende skridt først. Der er ændringer, der er mulige under den nuværende traktat, og 
som kan foretages allerede nu, men det vil være nødvendigt med traktatændringer, hvis der 
skal ske mere ambitiøse ændringer. Andragerens ønske om indkaldelse af et 
forfatningskonvent, der skal have til opgave at forberede en finanspolitisk union, er en mulig 
fremgangsmåde for gennemførelsen af disse traktatændringer.

Kommissionen agter at fremkomme med eksplicitte idéer til traktatændringer tilstrækkeligt 
tidligt til, at de kan blive debatteret inden valget til Europa-Parlamentet i 2014. Der skal 
fastsættes et retsgrundlag for de skridt, der påtænkes på mellemlang sigt, hvor der skal skabes 
en væsentligt styrket ramme for økonomi- og budgettilsyn og -kontrol, en yderligere udviklet 
europæisk finanspolitisk kapacitet, der understøtter solidaritet, gennemførelsen af 
bæredygtige vækstfremmende strukturreformer samt en d y b e r e  integration af 
beslutningstagningen på politiske områder som beskatning og arbejdsmarkeder, der kan blive 
et vigtigt solidaritetsinstrument.

Siden offentliggørelsen af denne meddelelse er der gjort fremskridt med skabelsen af en 
finanspolitisk union. Anden pakke om økonomisk styring, et lovforslag indeholdende to 
forordninger, hvis vedtagelse blev betragtet som yderst presserende, har opnået uformel 
tilslutning i både Rådet og Parlamentet og kan således snart blive til gældende lov. Som 
meddelt af kommissionsformand Barroso den 20. februar 2013 vil Kommissionen nedsætte en 
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ekspertgruppe, der skal se nærmere på de mulige fordele, risici, forudsætninger og 
forhindringer ved delvis at erstatte den nationale gældsudstedelse med en fælles udstedelse i 
form af en gældsindfrielesesfond og eurogældsbeviser. Denne gruppe vil blive bedt om at 
undersøge, hvordan dette kan konkretiseres gennem lovbestemmelser, finansiel struktur og de 
fornødne supplerende økonomiske og budgetmæssige rammer. Et central emne i samme 
forbindelse vil blive demokratisk ansvarlighed.

Desuden vil Kommissionen snart [efter afgørelsen om EU's næste flerårige finansielle rammer 
og inden udgangen af 2013] fremsætte følgende forslag med henblik på at supplere den 
eksisterende ramme for økonomisk styring:  (i) foranstaltninger til sikring af en større 
forudgående samordning af vigtige reformplaner og (ii) oprettelse af et "konvergens- og 
konkurrenceinstrument" med henblik på at yde økonomisk støtte i forbindelse med den 
rettidige gennemførelse af bæredygtige vækstfremmende strukturreformer. Dette nye system, 
der er helt i overensstemmelse med Fællesskabsmetoden, bygger videre på EU's eksisterende 
overvågningsprocedurer. Det vil kombinere en dybere integration af den økonomiske politik 
med økonomisk støtte og dermed overholde princippet om, at skridt i retning af større ansvar 
og økonomisk disciplin skal kombineres med større solidaritet. Det tager især sigte på at 
forbedre en medlemsstats økonomis strukturelle kapacitet til at modstå asymmetriske 
chokpåvirkninger.  Kommissionen vil desuden inden for de kommende måneder efter den 
formodede vedtagelse af den fælles tilsynsmekanisme forelægge et forslag om en fælles 
afviklingsmekanisme, som skal varetage omstrukturering og afvikling af banker i de 
medlemsstater, der deltager i bankunionen.  Inden udgangen af 2013 agter Kommissionen 
endvidere at fremsætte et forslag i medfør artikel 138, stk. 2, TEUF om at fastlægge en fælles 
holdning med henblik på at opnå observatørstatus for euroområdet i IMF's bestyrelse og 
efterfølgende en bestyrelsespost.

Konklusion

Andragerens efterlysning af en finanspolitisk union er generelt på linje med Kommissionens 
vision for ØMU'ens sidste fase. De specifikke foranstaltninger, der foreslås, afviger fra 
Kommissionens aktuelle politiske dagsorden, som afspejler den nødvendige rækkefølge for 
tiltagene frem mod en dybere integration, og de er i øvrigt også henvendt til en anden 
institution. De udgør imidlertid et værdifuldt bidrag til debatten om ØMU'ens fremtid.


