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MØNT?

Skitse af den danske
2 euro udarbejdet af
Danmarks Nationalbank
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GRUNDE TIL AT

DANMARK

Den 28. september skal vi allesammen til stemmeurnerne for at stemme om Lov om Danmarks
deltagelse i den fælles valuta. Vi skal beslutte,
om Danmark skal sige “ja” eller “nej” til at
deltage i euro-samarbejdet. I lovforslaget
beskriver regeringen, hvorfor det er en
fordel at deltage i euroen.

Forside

Bagside

Euroen er et vigtigt projekt. Og der er både
fornuft og følelser, der påvirker ens stillingtagen. Når alt vejes op, anbefaler regeringen et
“ja”. Der er fire gode grunde, der gør udslaget.
Euro-samarbejdet handler om økonomi og politik, men
det handler også om vores allesammens hverdag. På de
næste sider kan du læse, hvorfor regeringen anbefaler
et “ja” til euro-loven, og hvad euroen kommer til at
betyde for din hverdag, hvis den bliver indført.

På regeringens vegne

Poul Nyrup Rasmussen
statsminister

SKAL V
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L VÆRE MED I EUROEN

1

Det er godt for velfærden
og trygheden

Danmark er med til at bestemme
Danmark skal være med på holdet. Vi skal
være med til at bestemme, hvordan den
økonomiske politik i Europa udvikler sig.
Og vi skal tage et ansvar.

3
2 4

Det danske velfærdssamfund sikres i sidste
ende bedst med en stabil økonomi, hvor vi
har råderum til selv at bestemme udviklingen. Euro-samarbejdet stækker de internationale spekulanter. De kan ikke længere
spille landene ud mod hinanden.
Vi slipper for kronekriser, der kan påvirke
værdien af vores løn, pension og huspriser.

Det bliver lettere – for
virksomheder og for dig

Hvorfor spilde tid og penge på at veksle
valuta? Euroen er en mønt, vi kan være
tryg ved. Den kan altid bruges, og vi ved,
hvad den er værd.

Den gør livet lettere for alle de virksomheder, der handler med andre euro-lande.
De slipper for at veksle, usikkkerheden om
valutakurserne forsvinder, og de får en
rentegevinst.

Det bliver også lidt nemmere at rejse, hvis vi
kan bruge vores egne penge i alle de andre
euro-lande og sammenligne priserne direkte.

Udenfor har vi alle pligterne, men ingen
rettigheder til at deltage i de beslutninger,
der påvirker vores hverdag.

Vi skaber et fredeligt Europa

Vi skal være med til at udvikle et fredeligt
og menneskeligt Europa, et Europa uden
krig og nød. Euroen er med til at skabe
samhandel og vækst på tværs af grænser.
Det giver økonomisk og politisk stabilitet.
Og det forebygger, at uro og ufred flyver
ind over vores grænse.
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EUROEN

I DIN HVERDAG

Hvis vi stemmer “ja” til euroen den 28. september,
skal vi have nye penge – både mønter og sedler.
Men der sker ikke de store forandringer i din
hverdag, når kroner bliver skiftet ud med euromønter og -sedler.
På indkøb med euroen
I butikkerne kan du bruge de nye sedler og
mønter helt på samme måde, som du bruger
kroner i dag. Både hos købmanden, i supermarkedet, og når du skal med bussen.

Men din løn eller pension bliver ikke mindre
værd. Du kan købe præcis det samme for den,
som da den blev udbetalt i kroner.

Dine månedlige udgifter
Dine regninger kommer til at se ud, som de
plejer, og du kan betale dem på samme måde,
som du altid har gjort. Beløbene bliver mindre,
fordi de er angivet i euro. Men udgifterne vil
være de samme som før – både husleje, forsikringer og elregning.

I banken

Det, vi skal vænne os til, er, at beløb i euro er
lavere end beløb i kroner. En bakke æg til
14,95 kr. kommer for eksempel til at koste
2 euro.

Du får automatisk en ny bankbog, første gang
du går i banken, når euroen er fuldt indført i
2004. Det sørger bankerne for, og den nye
bankbog koster ikke noget. I den nye bankbog
bliver alle beløb opført i euro.

På prisskilte og kasseboner vil priserne i en
periode stå både i kroner og i euro. På den måde
vænner vi os til, hvad varerne koster i euro.

Kontoudskrifter og betalingsoversigter viser
beløb i både euro og kroner i en overgangsperiode, så vi kan vænne os til euroen.

Lønnen og pensionen
er den samme

Dankortet kan du bruge, som du plejer. Den
eneste forskel er, at du fra 2004 får pengene
udbetalt i euro i stedet for kroner, når du
hæver penge.

Din løn vil blive udbetalt i euro fra 1. januar
2004. Det samme gælder, hvis du får udbetalt
folkepension eller er på efterløn. Det sker helt
automatisk. 1 euro er lige så meget værd som
7,46 kr., så tallene på lønsedlen eller pensionsmeddelelsen bliver mindre, end du er vant til.
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“

Den danske velfærd ligger mig først
på sinde. Løn og pensioner ændres
ikke og er i det lange løb bedst
sikret i en stabil økonomi. Danmark
er for lille til at stå uden for fællesskabet. Som det er nu, påtager vi os
alle pligterne, men vi får ikke alle
rettighederne. Når alt tælles op, gør
vi bedst i at være med

Opsparing og lån

Poul Nyrup Rasmussen

Ejer du obligationer og aktier, bliver de automatisk omregnet til euro, hvis den bliver indført. Det skal du ikke betale for. Det samme
gælder, hvis du har bank- og realkreditlån.
Banken giver besked om, hvordan det kommer
til at foregå.

statsminister

Din pensionsopsparing bliver også automatisk
omregnet til euro. Den bliver ved med at have
samme værdi, som da den var i kroner.

Når du rejser
Der er 12 lande i EU, som
allerede deltager i euroen.
Det er Frankrig, Tyskland,
Italien, Spanien, Grækenland, Portugal, Holland,
Belgien, Irland, Finland,
Østrig og Luxembourg.
I alle disse lande kan du bruge dine danske
euro-mønter. Tilsvarende vil der i danske
turistområder blive betalt med andre euromønter. Sedlerne er ens i alle landene.
Den fælles mønt betyder, at du ikke længere
skal veksle valuta, når du rejser i alle disse
lande. Du bruger de samme penge som i
Danmark og sparer vekselgebyret. Du kan også
nemt sammenligne, hvad tingene koster ude og
hjemme, når valutaen er den samme.

“

”

Ved at stemme ja i september
afskaffer vi “jungleloven”. Så er
det ikke længere de største lande,
der bestemmer udviklingen og
vilkårene for resten af landene i
Europa. Det er slut med at komme
frem på bekostning af andre. Det
er det, jeg kalder ægte solidaritet
Marianne Jelved
økonomiminister

“

”

EU-samarbejdet handler grundlæggende om at skabe et Europa uden krig og
nød. Euroen skaber samhandel og økonomisk stabilitet. Derfor bidrager den
til at få EU og hele Europa til at hænge
fredeligt sammen med respekt for
menneskerettigheder
Niels Helveg Petersen
udenrigsminister

”
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FÅR GOD TID TIL AT VÆNNE DIG T

Euroen bliver ikke indført i Danmark fra den
ene dag til den anden, hvis vi stemmer “ja”.
Du får god tid til at vænne dig til de nye euromønter og -sedler.
Først skal der være tid til at få alt det praktiske
på plads. Derfor vil euro-mønter og -sedler
først dukke op i butikkerne i 2004.

2002: Euroen indføres elektronisk
Euroen indføres elektronisk den 1. januar
2002. Det betyder, at den danske krones værdi
bliver låst endelig fast til euroen.
I 2002 og 2003 kan du betale med euro, når du
bruger dankort og andre kreditkort, hvis du
har lyst, og hvis butikken vil tage imod betaling
i euro. Det er de ikke tvunget til.
Der findes ingen euro-mønter eller -sedler
endnu, som du kan betale med i Danmark.
Mange butikker vil begynde at vise deres priser
i både kroner og euro. Så kan vi langsomt
vænne os til, hvad tingene koster i euro.

2004: Danske euro-mønter
og -sedler er på gaden
Den 1. januar 2004 dukker euroen op i bankerne og i butikkerne. Straks efter nytår begynder
Nationalbanken at skifte alle kronemønter og
sedler ud med de nye euro-mønter og -sedler.
Det sker på samme måde, som når Nationalbanken tidligere har indført nye mønter og
sedler. De gamle penge forsvinder gradvist,
fordi du får nye euro-mønter og -sedler tilbage,
hver gang du betaler med kroner eller hæver
penge i banken.

131116_folder

24/8/00

8:42 pm

Side 8

“

Jeg går ind for et samfund, hvor de
svageste ikke bliver tabt, og alle får
hjælp, når de har brug for det. Men
det koster penge. Derfor skal vi
være med i euroen. Det er der, der
vil blive investeret og skabt arbejdspladser

TIL DE NYE PENGE

Karen Jespersen
Det tager omkring to
måneder at skifte alle
pengene ud. I den
periode kan du selvfølgelig betale med
både euro og kroner
alle steder. De nye
euro-mønter og -sedler vil præge billedet allerede efter to uger.
I begyndelsen vil oplysningerne på din lønseddel og på kontoudtoget fra banken både være i
euro og i kroner, indtil vi vænner os til euroen.

indenrigsminister

“

Det er let at sige nej på andres
vegne. Sandheden er, at de
svageste bliver de første tabere,
hvis vi får en valutakrise. Er
vi udenfor, vil det kræve en
strammere økonomisk politik,
som kan gøre det sværere at
støtte pensionister, borgere på
socialhjælp og unge under
uddannelse.

Gamle kroner bevarer deres værdi
Fra den 1. marts 2004 kan du kun betale med
euro i butikkerne. Men det betyder ikke, at
dine gamle kroner bliver værdiløse.
Gamle kroner bevarer deres værdi i forhold til
euroen, og du vil kunne få vekslet kroner til
euro i mindst 30 år, efter at euroen er indført.
Du kan veksle lige så mange kroner
om til euro, som du har lyst til.
Men du skal vise legitimation, hvis
du vil veksle mere end 112.000 kr.
på én gang. Det er de samme regler,
som gælder i dag.

”

Henrik Dam Kristensen
socialminister

”

“

De unge, jeg kender, er mest for.
De vil samarbejde. De vil sikre
miljø og sunde fødevarer på
tværs af grænserne. De vil have
indflydelse. Hvis vi tænker på de
næste generationer, så siger vi
ja til indflydelse
Ritt Bjerregaard
fødevareminister

”
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DEN
Nationalbanken har
udarbejdet skitser til
forsiden på de danske
euro-mønter efter
Møntlovens §2, stk. 3.
Det er sket med udgangspunkt i portrœttet af
Dronning Margrethe II
på den nuvœrende
20 krone-mønt.
Der vil senere
blive fremstillet et
aktuelt møntportrœt
af Dronning
Margrethe II – enten
til de danske kroner
eller til de danske
euro-mønter.
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DANSKE EURO

1 eurocent

2 eurocent

5 eurocent

16,25 mm,
Vægt: 2,3 g

18,75 mm,
Vægt: 3 g

21,25 mm,
Vægt: 3,9 g

10 eurocent

20 eurocent

50 eurocent

19,75 mm,
Vægt: 4,1 g

22,25 mm,
Vægt: 5,7 g

24,25 mm,
Vægt: 7 g

Hvis danskerne stemmer “ja” til euroen,
skal vi have nye penge – både mønter og
sedler. De nye danske euro-mønter laves
af Den Kgl. Mønt og ligner de mønter,
vi bruger i dag.
Der bliver otte danske euro-mønter.
På de fem store mønter kommer der et
billede af Dronning Margrethe II på
forsiden (10, 20 og 50 eurocent og 1 og
2 euro). De tre små mønter (1, 2 og 5
eurocent) får den danske krone på forsiden. På bagsiden vil der være forskellige europakort.
Der bliver syv eurosedler på 5, 10, 20,
50, 100, 200 og 500 euro. De er ens i
alle landene og viser forskellige stilarter
i Europas historie.

1 euro

2 euro

23,25 mm,
Vægt: 7,5 g

25,75 mm,
Vægt: 8,5 g

Bagsiden af
2 euro

1 euro = 7,46 kr. Der går 100 eurocent
på 1 euro.

Hvis du vil vide mere
Hos Økonomiministeriet og Udenrigsministeriet kan du få mere at vide
om, hvad euroen og Danmarks deltagelse i den fælles valuta vil komme
til at betyde for dig og din hverdag:

Økonomiministeriet

Udenrigsministeriet

Telefon 33 95 55 55 (10 – 14)
www.oem.dk/eurohotline
euro@oem.dk

Telefon 80 30 28 09
www.28september2000.dk
euro@um.dk

REGERINGEN
Regeringen fremsatte den 2. maj 2000 forslag til Lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta (Lov 288).
Lovforslaget og dets bemærkninger ligger til grund for denne pjece.
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