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Skriftlig forelæggelse vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. oktober 
2011 - supplement 
 

Der henvises generelt til samlenotat vedr. ECOFIN den 4. oktober 2011. Vedlagt 

orientering supplerer den skriftlige orientering af den 29. september 2011. 

 

Dagsordenspunkt 9: (evt.) Udnævnelse af nyt direktionsmedlem i Den Euro-

pæiske Centralbank (ECB) 

Sagen ventes drøftet i eurogruppen den 3. oktober. Når eurogruppen har opnået 
enighed om en kandidat (formentlig statssekretær, Jörg Asmussen, fra det tyske 
finansministerium), vil sagen blive sat på dagsorden for ECOFIN med henblik på 
en afgørelse, hvor kun eurolandene har stemmeret. Efter ECOFIN vil der skulle 
være en høring i Europa-Parlament og endelig beslutning i forbindelse med DER 
den 17.-18. oktober. Fra dansk side kan udnævnelsen tages til efterretning.  
 

Dagsordenspunkt 10: (evt.) Ændring i EU27-lånene (EFSM) til Portugal og Irland 

Kommissionen har fremsat forslag om at nedsætte renten og forlænge løbetiden 

for EU27’s lån til Irland og Portugal (som sker via EU-mekanismen EFSM). Det 

indebærer bl.a., at renten for lånene til Irland og Portugal via EFSM kommer til at 

svare til renten for den EU-betalingsbalancefacilitet, som er til rådighed for ikke-

eurolande, og som i forbindelse med krisen har ydet lån til Letland, Ungarn og 

Rumænien. Det er Kommissionens vurdering, at reduktionen i renten og forlæn-

gelse af løbetiderne for EFSM’s lån til Irland og Portugal bidrager positivt til bæ-

redygtigheden af den offentlige gæld i de to lande og dermed understøtter låne-

programmets formål om at sikre en holdbar økonomisk og finansiel udvikling i de 

to lande, bidrage til en genopretning af deres adgang til at finansiere sig på almin-

delige markedsvilkår samt sikre muligheden for tilbagebetaling af lånene.  

Kommissionens forslag skal bl.a. ses på baggrund af eurolandenes beslutning på et 

topmøde 21. juli 2012 om at nedsætte renten på eurolandenes eksisterende og nye 

lån til Grækenland, Irland og Portugal og forlænge løbetiden. Det er muligt, at sa-

gen vil blive drøftet på det kommende ECOFIN-mødet d. 4. oktober 2011 og 

formelt vedtaget på et rådsmøde umiddelbart inden Det Europæiske Råds møde 

17.-18. oktober 2011. 

Fra dansk side kan forslaget om reduktion af renter og forlængelse af løbetider for 

EFSM’s lån til Irland og Portugal støttes, bl.a. så EFSM-renten bringes på linje 

med renten i EU’s betalingsbalancefacilitet til ikke-eurolande, idet det lægges til 

grund, at der sker en reduktion af renten på eurolandenes lån til Irland og Portugal 

gennem EFSF, som ligger på linje hermed. 
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