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Europaudvalget 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

17. juli 2015 

Europaudvalgets bemærkninger til skriftlig forelæggelse af brofinansie-

ringslån til Grækenland fra Den europæiske mekanisme for finansiel 

stabilisering (EFSM) 

 

Europaudvalget har den 15. juli 2015 modtaget finansministerens skriftlige 

forelæggelse vedrørende brofinansieringslån til Grækenland fra den europæi-

ske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM). 

 

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker: 

På baggrund af de fremsendte bilag er Dansk Folkeparti skeptisk overfor en 

model, hvor Danmark og andre ikke-eurolande via EFSM skal hæfte for lån til 

Grækenland, som eurolandene har forhandlet på plads. DF ser også med 

bekymring på den præcedens, som denne model kan have i forhold til udsig-

ten til, at andre eurolande måske kan ende i en lignende situation indenfor de 

kommende år. 

 

DF noterer sig, at finansministeren til medierne har udtalt, at Danmark i prak-

sis ikke vil komme til hæfte for lånet, idet eurolandene har påtaget sig denne 

forpligtelse, skulle det vise sig, at Grækenland ikke kan tilbagebetale lånet. 

DF afventer, at finansminister oversender skriftlig dokumentation af denne 

garanti til Folketingets partier samt løbende holder udvalget orienteret. 

 

Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker:  

Enhedslistens medlemmer af udvalget udtaler, at vi ikke i nogen form kan 

støtte brugen af EFSM-midler til at understøtte euroen eller afbøde de af eu-

roen afledte økonomiske problemer i medlemslandene. Vi opfordrer regerin-

gen til at indtage den samme holdning og afvise brugen af EFSM-midler til 

den såkaldte ”brofinansiering” til Grækenland på fredagens møde i CORE-

PER og andre møder, hvor spørgsmålet kommer op. 
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Til gengæld kan regeringen regne med vores støtte hvis EFSM-midlerne skal 

bruges til en hjælpemekanisme, som kan understøtte kriseramte lande, som 

ønsker at udtræde af euro-zonen. 

 

Liberal Alliances medlemmer af udvalget bemærker:  

Liberal Alliance finder det uacceptabelt at bruge EFSM til at yde nødlån til 

Grækenland. Grækenland står aktuelt i en meget svær situation, men der er 

en helt klar aftale om, at eurolandenes må løse eurolandenes statsfinansielle 

problemer. At anvende EFSM strider direkte mod de garantier, som er udstedt 

til Storbritannien. Det er ikke befordrende for et velfungerende europæisk 

samarbejde, at man ikke kan stole på de politiske aftaler der indgås. For frem-

tiden må europæiske garantier af ikke juridisk karakter betragtes som tomme 

hensigtserklæringer.   

  

Det foreslåede lån er relativt kortfristet, og har mindre betydning for Danmark. 

Men det sætter en meget uheldig præcedens, da det er helt uspiseligt, at 

danske skatteborgere skal medfinansiere sydeuropæisk overforbrug. Det er 

formegentligt sådan, at en kommende aftale i eurogruppen vil friholde ikke-

eurolande fra at skulle bære risikoen ved lånene gennem EFSM. Men det er 

vigtigt at påpege, at denne aftale ikke foreligger, og sikkerheden for danske 

skatteydere kun er spekulation.    

  

Når man vælger at anvende EFSM til at yde brofinansiering, så viser man i 

EU en grundlæggende mangel på forståelse for de mange europæere, der er 

kritiske over for det fælles europæiske projekt.  

 

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget bemærker: 

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget udtaler, at vi ikke støtter 

beslutningen.  

 

 


