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Folketingets Europaudvalg 

Christiansborg 

Finansministeren 

13. september 2010 

 

Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 4 af 1. september 2010 
vedr. KOM (2010) 0254 - alm. del - stillet efter ønske fra Morten 
Bødskov (S). 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes - i forlængelse af mødet i Europaudvalget den 30. august 2010 - 

fremsende et notat, der beskriver processen frem mod G20 i Sydkorea ift. EU’s 

arbejde med et indspil om bankafgifter. Spørger forudsætter, at punktet kommer 

på dagsordenen til G20-mødet. 

 

Svar: 

Danmark er ikke medlem af G20, og regeringens konkrete viden om dagsordenen 

for og indholdet af drøftelserne på møder i G20-regi er derfor i udgangspunktet 

begrænset. Spørgsmålet om bankafgifter blev drøftet på G20-mødet i Toronto, 

men regeringen har ikke aktuelt konkret viden om, hvorvidt der på G20-mødet i 

Sydkorea i november 2010 vil være lagt op til en drøftelse af bankafgifter. Jeg for-

venter, at EU’s holdninger til de økonomiske og finansielle emner på dagsordenen 

for G20-mødet i Sydkorea vil blive drøftet dels på ECOFIN-mødet den 19. ok-

tober 2010 og dels på Det Europæiske Råds møde den 28.-29. oktober 2010. 

Det er muligt, at der i forbindelse med evt. kommende G20-drøftelser af bankaf-

gifter og afviklingsordninger vil blive lagt op til, at EU koordinerer en fælles posi-

tion om sagen på G20. ECOFIN havde de første overordnede drøftelser af 

bankafgifter og afviklingsordninger på rådsmøderne den 8. juni og den 7. septem-

ber og ventes at drøfte emnet igen på det uformelle rådsmøde den 30. september 

– 1. oktober 2010.  

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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