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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om styrkelse af euroens internationale rolle 
(2020/2037(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råd og eurotopmødet den 5. 
december 2018 med titlen "Mod en stærkere international rolle for euroen",

- der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 12. juni 2019 
med titlen "Strengthening the international role of the euro" (styrkelse af euroens 
internationale rolle),

- der henviser til Kommissionens henstilling (C(2018)8111) og ledsagedokumentet fra 
Kommissionens tjenestegrene (C(2018)8111) af 5. december 2018 med titlen "om 
euroens internationale rolle på energiområdet",

- der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 12. juni 2019 
"Strengthening the International Role of the Euro – Results of the Consultations" 
(styrkelse af euroens internationale rolle – resultater af høringerne) (SWD(2019)0600),

- der henviser til Den Europæiske Centralbanks (ECB's) årlige gennemgang af 9. juni 
2020 med titlen "The international role of the euro" (euroens internationale rolle),

- der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2020 om den videre udvikling af 
kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for 
SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse1,

- der henviser til sin betænkning af 18. september 2020 med henstillinger til 
Kommissionen om digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver – 
regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, 
institutioner og markeder2,

- der henviser til sin betænkning af 19. juni 2020 on Bankunionen – årsberetning 20193,

- der henviser til sin beslutning af 12. februar 2020 om Den Europæiske Centralbanks 
årsberetning for 20184,

- der henviser til talen om Unionens tilstand fra september 20205,

- der henviser til ECB's rapport fra oktober 2020 om en digital euro6,

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0266.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0265.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(20200165).
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0034.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
6 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
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- der henviser til Kommissionens tilpassede arbejdsprogram for 20207,

- der henviser til den undersøgelse, som Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) anmodede 
om i september 2020 med titlen "Post-COVID-19 Global Currency Order: Risks and 
Opportunities for the Euro" (post-covid-19 global valutaorden: risici og muligheder for 
euroen)8,

- der henviser til undersøgelsen foretaget af Ethan Ilzetzki (London School of 
Economics), Carmen M. Reinhart (Harvard University) og Kenneth S. Rogoff (Harvard 
Kennedy School) fra februar 2020 med titlen "Why is the euro punching below its 
weight?"9,

- der henviser til blogindlægget fra Brugel af 5. juni 2020 med titlen "Is the COVID-19 
crisis an opportunity to boost the euro as a global currency?" (Er covid-19-krisen en 
mulighed for at fremme euroen som en global valuta?),

- der henviser til den undersøgelse, der er foretaget af Generaldirektoratet for Unionens 
Interne Politikker i EU den 13. februar 2019 med titlen "Euro at 20: Background reader 
– collection of studies and assessments" (euroen fylder 20: baggrundslæseprogram – 
samling af undersøgelser og vurderinger)10,

- der henviser til hovedtalen af 5. marts 2020, som Rådets formand, Charles Michel, holdt 
om euroens internationale rolle i Centre for European Policy Studies11,

- der henviser til de bemærkninger, som Rådets formand, Charles Michel, fremsatte efter 
møderne i Det Europæiske Råd den 13. december 201912,

- der henviser til den tilbundsgående analyse, som ECON-udvalget anmodede om i juni 
2020, som er en del af de monetære dialogdokumenter med titlen "The International 
Role of the Euro: State of Play and Economic Significance" (euroens internationale 
rolle: statusrapport og økonomisk betydning) fra juni 202013,

- der henviser til Christine Lagardes tale af 8. juni 2020 under høringen i Økonomi- og 
Valutaudvalget14,

- der henviser til den tale af 7. juli 2020, som blev holdt af Fabio Panetta, medlem af 
ECB's direktion med titlen "Unleashing the euro's untapped potential at global level" 
(frigørelse af euroens uudnyttede potentiale på globalt plan)15,

- der henviser til undersøgelsen foretaget af Barry Eichengreen, University of California, 

7 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
9 https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
10 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
11 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-
at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
12 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-
after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
14 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
15 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
lhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649342/EPRS_ATA(2020)648806_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
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Berkeley fra april 2010 med titlen "Managing a Multiple Reserve Currency World" 
(styring af en verden med et multivalutareservesystem)16,

- der henviser til Bruegel-publikationen fra december 2016 med titlen "The international 
role of the euro" (euroens internationale rolle)17,

- der henviser til undersøgelsen fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) fra 
januar 2020 med titlen "Economic and Budgetary Outlook for the European Union" 
(økonomiske og budgetmæssige udsigter for Den Europæiske Union)18,

- der henviser til EPRS-briefingen af 2. juli 2019 med titlen "Towards unified 
representation for the euro area within the IMF" (på vej mod en samlet repræsentation 
for euroområdet i IMF)19,

- der henviser til IMF's valutasammensætning for officielle valutareserver af 30. 
september 202020,

- der henviser til Eurostats rapport 84/2020 af 19. maj 2020 med titlen "The 2017 results 
of the International Comparison Program" (resultaterne for 2017 af det internationale 
sammenligningsprogram)21,

- der henviser til Eurostats rapport 137/2020 af 16. september 2020 med titlen "Euro area 
international trade in goods surplus EUR 27.9 bn" (international handel med varer i 
euroområdet giver overskud på 27,9 mia. EUR),

- der henviser til forretningsordenens artikel 54,

- der henviser til betænkningen fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at euroen i løbet af de 20 år, den har eksisteret, er blevet et symbol på 
EU's økonomiske styrke og på EU's position i verden;

B. der henviser til, at anvendelsen af euroen på trods af euroområdets økonomiske størrelse 
og indflydelse i den globale handel halter efter den amerikanske dollar med en bred 
margin, men at den stadig er foran alle andre konkurrerende valutaer;

C. der henviser til, at aktuelle geopolitiske spændinger og internationale 
handelsudfordringer – herunder afbrydelsen af værdikæder, teknologisk udvikling, den 
digitale omstilling, Kinas stadig større økonomiske magt og de udfordringer, som USA 
udgør for multilateralismen – fører til en multipolær verdensøkonomi og dermed baner 
vejen for et potentielt skifte i retning af et multivalutareservesystem, hvor euroen vil 
tilbyde markedsdeltagere flere valutavalg på verdensplan og give mulighed for 

16 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
17 https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
18 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf 
19 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
20 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
21 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-
60d4-7c2b509dda8e

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ
https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
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reducerede globale finansielle risici;

D. der henviser til, at EU bør beskytte integriteten af sine finansielle infrastrukturer og sine 
markedsoperatørers uafhængighed mod udenrigspolitisk unilateralisme og potentielle 
ekstraterritoriale sanktioner fra tredjelandes jurisdiktioner og samtidig sikre en effektiv 
håndhævelse af EU's sanktionspolitik;

E. der henviser til, at selv om beslutningen om at anvende en valuta i sidste ende 
bestemmes af markedsdeltagerens præference, er tilliden til valutaens stabilitet et 
afgørende element, der påvirker deres valg og et vigtigt kriterium for centralbanker og 
regeringer ved fastlæggelsen af sammensætningen af deres internationale reserver;

F. der henviser til, at brexit medfører strukturelle ændringer i EU's finansielle system og 
dets stabilitet, hvilket forstærker behovet for fortsat at udvikle EU's kapitalmarkeder for 
at undgå fragmentering og for at opretholde et globalt og samarbejdsvilligt udsyn, 
samtidig med at dets nye polycentriske finans- og kapitalmarkedssystem konsolideres;

G. der henviser til, at genopretningen på globalt plan fortsat er ulige fordelt, usikkert og 
ufuldstændigt, og at inddæmningspolitikker som reaktion på covid-19 lægger yderligere 
pres på den økonomiske genopretning, som kan påvirke verdens valutapositioner;

H. der henviser til, at økonomisk genopretning efter pandemien vil kræve en hurtig 
gennemførelse af EU's genopretningsplan, som vil afhjælpe strukturelle svagheder og 
indføre politikker til forbedring af vækst og konkurrenceevne; der henviser til, at 
sådanne politikker er af afgørende betydning både for at gøre euroen mere attraktiv på 
verdensplan og for at styrke Europas økonomiske og finansielle autonomi; der henviser 
til, at en meningsfuld finanspolitisk stimulering sammen med en monetær – herunder en 
fælles europæisk indsats – vil have en positiv indvirkning på euroens internationale 
position; der henviser til, at en for tidlig tilbagetrækning af finanspolitisk stimulering og 
en manglende koordinering af finanspolitiske tiltag kan underminere euroens 
tiltrækningskraft som international valuta;

I. der henviser til, at nye beføjelser til at udstede inddrivelsesgæld, herunder grønne 
obligationer – som gør EU til verdens største udsteder af denne form for gæld – kræver 
tilstrækkelig gennemførelses- og håndhævelseskapacitet for at undgå at underminere 
euroens langsigtede troværdighed som et sikkert valutaaktiv;

J. der henviser til, at selv om en bredere anvendelse af en international valuta medfører 
privilegier og gevinster, indebærer den også globalt ansvar, afhængighed og 
omkostninger;

K. der henviser til, at markedsdrevne skift i retning af at styrke euroens internationale rolle 
kræver målrettede, fremmende politikker, der er i overensstemmelse med dette mål, og 
som er en del af en omfattende køreplan;

Udfordringer og fordele ved at styrke euroens internationale rolle

1. mener, at en styrkelse af euroens internationale rolle kan skabe fordele både på kort og 
lang sigt; bemærker imidlertid, at det også indebærer risici og ansvar, som der skal tages 
hensyn til i processen med at supplere markedskræfterne med politiske foranstaltninger; 
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understreger navnlig, at euroens internationale valutastatus kan styrke den 
pengepolitiske autonomi og styrke dens globale transmission, gøre euroen mere 
attraktiv og give store privilegier og mindske valutakursernes gennemslag;

2. påpeger, at Unionen for at opnå de potentielle fordele ved euroens styrkede rolle skal 
færdiggøre den endnu uafsluttede infrastruktur for den fælles valuta og gøre større 
fremskridt med hensyn til dens kritiske funktioner;

3. gentager i denne forbindelse behovet for at uddybe og fuldføre Den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU), bankunionen og kapitalmarkedsunionen med henblik på at 
forbedre de europæiske markeders internationale konkurrenceevne og euroens 
tiltrækningskraft;

4. understreger, at større fremskridt med hensyn til at udvikle kapitalmarkedsunionen vil 
øge både resiliensen over for og uafhængigheden af den globale udvikling og 
tiltrækningskraften af eurodenominerede aktiver; beklager segmenteringen af 
euroområdets kapitalmarkeder efter nationale retningslinjer, som har resulteret i små 
markeder; mener i den forbindelse, at brexit både er en udfordring og en mulighed;

5. understreger behovet for bæredygtige og hensigtsmæssige finanspolitiske og 
strukturelle vækstfremmende politikker, der er baseret på en forpligtelse til troværdige 
finanspolitiske regler; opfordrer til yderligere overvejelser om, hvorvidt stabilitets- og 
vækstpagten er tilstrækkelig på trods af de udfordrende omstændigheder; støtter planen 
skitseret i Next Generation EU om ud over pengepolitikken at anvende en finanseffekt, 
navnlig at låne 750 mia. EUR fra kapitalmarkedsobligationer til at finansiere 
genopretningen og den grønne omstilling, ud over udstedelsen af 100 mia. EUR i 
"sociale" obligationer under det europæiske instrument for midlertidig støtte til 
mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE), der har til formål at 
opretholde beskæftigelsen; glæder sig over den store interesse, som investorerne har 
udvist for europæiske obligationer;

6. fremhæver, at et tilstrækkeligt udbud af sikre aktiver er en forudsætning for 
international valutastatus, og udtrykker sin beklagelse over den begrænsede 
tilgængelighed af eurodenominerede sikre aktiver; understreger derfor behovet for at 
skabe europæiske sikre aktiver; mener, at den foreslåede udstedelse af en fælles gæld til 
finansiering af genopretningen vil danne et benchmark for reserveaktiver på EU-plan og 
øge udbuddet af sikre eurodenominerede aktiver; forventer, at ECB foretager en 
vurdering af muligheden for at udstede indlånsbeviser i henhold til sit nuværende 
retsgrundlag;

7. noterer sig den rolle, som geopolitik spiller for den globale valutakonkurrence;

8. er bekymret over, at ØMU'ens manglende evne til at tale med én stemme med 
internationale institutioner kan hæmme euroens internationale rolle;

Politikker til støtte for euroens internationale rolle

10. understreger, at en styrket international rolle for euroen vil styrke EU's evne til at 
håndhæve en åben strategisk autonomi; anbefaler derfor foranstaltninger, der har til 
formål både at udforme og gennemføre politiske tiltag, der fremmer euroens 
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internationale rolle og støtter markedsdrevne ændringer i denne retning;

11. opfordrer i denne forbindelse til, at politikker, der er afgørende for og fremmer en 
styrkelse af euroens internationale rolle, bør være rettet mod bl.a. international handel, 
en blanding af finans- og pengepolitik, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedet, 
betalingssystemer, klimaet, den digitale omstilling, energi samt udenrigs- og 
sikkerhedspolitik;

12. bemærker, at en valutas globale udbredelse er direkte forbundet med den rolle, som det 
udstedende land har i den globale handel; understreger, at EU som en af verdens største 
handelsblokke vil drage fordel af en styrket international rolle for sin valuta; 
understreger, at en stimulering af valget af euroen i handel vil reducere 
valutakursrisikoen og andre valutarelaterede omkostninger, navnlig for europæiske 
SMV'er; bemærker imidlertid, at europæiske virksomheder på trods af deres position 
som store købere og producenter vælger at handle i amerikanske dollars på vigtige 
strategiske markeder; opfordrer derfor Kommissionen til at fremme brugen af euroen i 
forbindelse med prisfastsættelse og fakturering i forbindelse med handelstransaktioner 
og til at udnytte det store potentiale, som finansielle instrumenter denomineret i euro 
giver; påpeger i denne forbindelse det potentiale, som forsyningskæderne giver;

13. understreger den rolle, som ECB spiller med hensyn til at bevare tilliden til euroen og 
sikre den monetære selvstændighed; glæder sig over de hurtige foranstaltninger, som 
ECB har truffet for at tage højde for euroens likviditet; understreger, at swap-
arrangementer og repolinjer har en fremtrædende plads i styrkelsen af euroens 
internationale rolle;

14. understreger, at ECB ud over sit primære mandat til at opretholde prisstabilitet har til 
opgave at fremme, at betalingssystemer fungerer gnidningsløst; understreger 
betydningen af at have selvstændige europæiske betalingsløsninger; opfordrer ECB til 
at sikre en passende balance mellem finansiel innovation og stabilitet;

15. noterer sig ECB's rapport om den digitale euro og den værdi, som en digital valuta kan 
tilføre for at styrke euroens internationale rolle; støtter ECB's bestræbelser på at sikre en 
høj grad af cyberrobusthed;

°

° °

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


