
har ført til, at visse medlemsstaters økonomiske og monetære politik er blevet harmoniseret, og euroen og
efterfølgende eurosedler og -mønter er fra 1. januar 2002 blevet indført i tolv medlemsstater. Efter indførelsen
af euroen overtog Den Europæiske Centralbank ansvaret for gennemførelsen af den europæiske monetære
politik. Dens beslutningstagende organer leder nu Det Europæiske System af Centralbanker, som skal styre
de pengebeløb, der er i omløb; valutatransaktioner; medlemsstaternes officielle valutareserver; smidig
afvikling af betalingssystemer. Euroen er nu den eneste møntenhed for flere end 300 millioner europæere. 

ØMU'en betyder tættere koordinering af nationale økonomiske politikker, som er blevet et spørgsmål af fælles
interesse. Der er blevet etableret overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker for medlemsstater
og Unionen, og de indeholder de væsentligste værktøjer til at koordinere EU's økonomiske politikker. Der
udarbejdes hvert år anbefalinger til medlemsstaterne med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af den
fælles økonomiske politik. Inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten skal regeringerne undgå
uforholdsmæssigt store offentlige underskud. En medlemsstat, som ikke opfylder denne pagt, kan blive udsat
for advarsler og finansielle sanktioner. 

bør samarbejde mellem EU's medlemsstater om emner, som har med koordinering af de monetære
og økonomiske politikker (herunder skattepolitik og strukturreformer) at gøre, sigte mod at opnå
prisstabilitet, bæredygtig økonomisk vækst og fuld beskæftigelse. Hurtigere europæisk og international
økonomisk integration og den monetære union har, i særdeleshed efter indførelsen af den fælles mønt,
skabt et øget behov for en tættere koordinering af de monetære og økonomiske politikker mellem Den
Europæiske Unions medlemsstater.

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon (marts 2000) udarbejdede stats- og regeringscheferne en strategi
til gennemførelse af de konkrete mål og frister for de gensidigt styrkende processer for en reform af de
økonomiske, sociale og miljø- og beskæftigelsesmæssige politikker. Den såkaldte "Lissabon-strategi" skal
forstås som en strategi til forbedring af den europæiske økonomiske og sociale model. Dette forudsætter
en effektiv europæisk forvaltning af økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål samt en forpligtelse til
at dele værdier inden for solidaritet og bæredygtig udvikling. 

kræver en solid og koordineret monetær og finansiel politik – ikke blot for at holde renteniveauet nede, men
også for at frigøre investeringskapital og opmuntre forbruget. Euroen er imidlertid – ud over at den giver
økonomiske fordele – et udtryk for viljen til at arbejde sammen og fortsætte ad vejen mod politisk integration
samt til at udbrede den økonomiske stabilitet til hele Europa. PES-gruppen har været aktiv på alle stadier af
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ØMUen og euroen, og vores medlemmer har udarbejdet nogle af Parlamentets væsentligste rapporter, samtidig med
at de har sikret, at Parlamentet har en entydig rolle i tilsynet med Den Europæiske Centralbanks monetære politik.   

På det bredere økonomiske område er der stigende bekymring blandt centrum-venstre-politikerne i Europa med hensyn
til at nå målene for de vækst- og beskæftigelsespolitikker, som blev fastlagt på topmødet i Lissabon. Vi må derfor
understrege, at EU virkelig skal “blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden”, og
at der skal gribes til handling på tre brede områder:

• Større investeringer i menneskelige ressourcer, mere forskning og mere miljøvenlige produktionsmetoder for
at omdirigere Lissabon-strategien.

• De offentlige finanser bør føre hen imod en bæredygtig vækst og beskæftigelse inden for rammerne af
budgetstabilitet.

• Politikkerne skal koordineres korrekt og omsættes til konkrete foranstaltninger.

Vi er overbeviste om, at en stærk og bæredygtig økonomisk aktivitet skal stimuleres for at give et ægte og
håndgribeligt udbytte og muligheder for almindelige mennesker i hele EU, så de får den uddannelse og de
færdigheder, de har behov for. Den skal stimulere til skabelse af gode jobs, opretholde et højt niveau for social
beskyttelse samt sikre et renere og sikrere miljø. Det er vores overbevisning, at vores forslag til politikker vil vise vejen
frem mod et EU med langt bedre beskæftigelse.

PES-gruppen har omsat disse politiske prioriteter til følgende konkrete resultater gennem sit politiske
arbejde i Europa-Parlamentet:

• tæt kontrol med en succesrig indførelse af eurosedler og -mønter, herunder en proaktiv og
gennemskuelig monetær politik i Den Europæiske Centralbank;

• udvikling af strategien for Den Europæiske Centralbanks monetære politik ikke blot hen imod en
vellykket prisstabilitet, men også konkrete strategier for bæredygtig vækst og beskæftigelse;

• fremme af en mere rationel og fleksibel fortolkning af stabilitets- og vækstpagten, herunder
anerkendelse af strukturreformer og offentlige og private investeringsinitiativer;

• udvikling af en international monetær systemstruktur, som er gearet til en mere reguleret styring af
de globale finansielle tjenester;

• yderligere harmonisering af EU's konkurrencepolitik, herunder en styrkelse af Europa-
Kommissionens rolle i bekæmpelsen af konkurrenceforvridninger og et større engagement fra
fagforeningernes side med hensyn til omstrukturering og fusionskontrolpolitikker;

• fremme af offentlige og private investeringer via offentligt-private partnerskaber inden for erhvervs- og
videreuddannelse, livslang uddannelse, forskning, miljøvenlig produktion, information og højteknologi,
telekommunikation, energi og transportnet;

• afbødning af den skadelige skatte-"konkurrence", som skævvrider det indre marked, samt en øget
skattekoordinering, der dækker hele Europa;

• større åbenhed inden for Europas økonomiske koordineringsproces med regelmæssig og direkte
indgriben fra Europa-Parlamentet.

Kontakt

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)
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Konkrete resultater 


