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Orientering om dagsorden for uformelt økonomi- og finansminister-
møde den 14.-15. september 2007 i Porto, Portugal 

På det uformelle økonomi- og finansministermøde den 14.-15. september 2007 ventes 
følgende punkter behandlet: 

1. Den økonomiske situation og finansiel stabilitet 
Der ventes en drøftelse af den seneste internationale økonomiske udvikling og den 
aktuelle stabilitet i den finansielle sektor. Drøftelsen forventes at fokusere på den 
senere tids udvikling på det amerikanske sub-prime lånemarked og betydningen 
for den økonomiske udvikling, herunder i EU.  

 
2. IMF-emner 

Der ventes en drøftelse af den seneste udvikling i forhandlingerne om en reform 
af fordelingen af kvoter og stemmer i Den Internationale Valutafond (IMF). Mini-
strene ventes desuden, med deltagelse af EU’s fælles kandidat til stillingen som 
Managing Director i IMF, Dominique Strauss-Kahn, at drøfte de fremtidige ud-
fordringer for IMF.  

 

3. Finansiel stabilitet 
Ministrene ventes at drøfte arbejdet omhandlende tiltag til at forstærke rammerne 
for sikring af den finansielle stabilitet i EU.  

 

4. Finansielle tjenesteydelser – Clearing og afvikling 
Der ventes en generel drøftelse af aspekter af clearing og afvikling af værdipapirer i 
EU. Drøftelsen ventes, på baggrund af en rapport fra Kommissionen, bl.a. at fo-
kusere på forbedring af effektiviteten samt sikring af sikkerheden i forbindelse 
med gennemførelse af handler med værdipapirer på tværs af grænserne inden for 
EU. 

 
5. Modernisering af den offentlige sektor 

Der ventes en drøftelse af de institutionelle aspekter af kvaliteten af de offentlige 
finanser, herunder betydningen af en effektiv offentlig sektor for styringen af de 
offentlige udgifter. Finansministrene ventes desuden at udveksle erfaringer vedr. 
konkrete initiativer til forbedring af effektiviteten af den offentlige sektor og kvali-
teten af offentlige ydelser. 

 
 
Det uformelle økonomi- og finansministermøde ventes efterfulgt af et Euro-
Med/ECOFIN-møde med deltagelse af en række af Middelhavslandene uden for EU. 
Her ventes en generel drøftelse af emner af fælles interesse, bl.a. reformer af de offent-
lige finanser samt udvikling af effektive og velfungerende finansielle markeder.   
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