
Referat fra Rådsmødet (ECOFIN) den 24. januar 2012 

Dagsordenpunkt 1:  Forordning om regulering af handel med finansielle 

derivater (EMIR) 

På ECOFIN nåede man til politisk enighed vedr. forordningen om regulering af handel med 

derivater og dermed et nyt mandat til forhandlingerne med Europa-Parlamentet.  

 

Dagsordenpunkt 2:  Kommissionens forslag til retsakter vedr. styrket 

eurosamarbejde  

Der var på ECOFIN en drøftelse af Kommissionens forslag til to forordninger (den såkaldte ”two-

pack”), der omsætter eurolandenes beslutninger vedr. en styrkelse af koordinationen af den 

økonomiske politik i EU-lovgivning: dels et forslag til forordning vedr. budgetopfølgning og dels et 

forslag til forordning vedr. styrket overvågning af eurolande, som er i finansieringsvanskeligheder 

og f.eks. er omfattet af låneprogrammer.  

Dagsordenpunkt 3:  Præsentation af det danske formandskabs arbejdsprogram 

Den danske formand for ECOFIN fremlagde det danske arbejdsprogram for ECOFIN i 

formandskabsperioden. Arbejdsprogrammet blev vel modtaget. 

Dagsordenpunkt 5: Det europæiske semester (herunder den Årlige 

Vækstundersøgelse og Europluspagten)   

Den danske formand for ECOFIN præsenterede planen for det Europæiske semester, som 

indledtes med Kommissionens Vækstundersøgelse (Annual Growth Survey). Under dansk 

formandskab vil det europæiske semester være inddelt to faser, der hver afsluttes med et møde i 

det Europæiske Råd, og som vil sætte rammen for de europæiske samarbejdsprocesser om 

økonomisk politik. Frem mod det økonomiske topmøde på DER i marts 2012 vil ECOFIN drøfte 

den Årlige Vækstundersøgelse og udarbejde rådskonklusioner til brug for stats- og 

regeringscheferne. På DER i marts vil stats- og regeringscheferne på baggrund af 

vækstundersøgelsen og rådskonklusionerne vedtage generelle økonomisk-politiske retningslinjer 

for medlemslandene. Landene ventes at tage højde for disse retningslinjer i deres stabilitets- eller 

konvergensprogrammer samt nationale reformprogrammer der skal afleveres i april. På baggrund 

af medlemslandenes programmer udarbejder Kommissionen vurderinger samt udkast til 

rådsudtalelser og landespecifikke anbefalinger, der skal vedtages af ECOFIN. På DER i juni 2012 

forventes stats- og regeringscheferne at endossere de landespecifikke anbefalinger. Landene 

ventes herefter at tage højde for anbefalingerne i deres efterfølgende arbejde med den nationale 

økonomiske politik.  

ECOFIN havde endvidere en diskussion af tiltag og reformer rettet mod vækst og beskæftigelse, 

herunder initiativer, der har virkning på kortere sigt, inden for rammerne af det grundvilkår, at alle 

eller stort set alle EU-lande skal konsolidere de offentlige finanser og således ikke har mulighed for 

at gennemføre finanspolitiske lempelser. 
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Dagsordenpunkt 6:  Opfølgning på G20 stedfortrædermødet den 19.-20. januar 

2012  

Der var på ECOFIN en afrapportering fra diskussionerne på G20-mødet for stedfortrædere til 

finansministre og centralbankchefer (G20 stedfortrædermødet) den 19.-20. januar 2012. På G20-

stedfortrædermødet havde drøftelserne især fokuseret på den aktuelle økonomiske situation, 

herunder gældskrisehåndteringen i euroområdet, en mulig forøgelse af IMF’s ressourcer, den 

videre implementering af G20’s ramme for stærk, bæredygtig og balanceret vækst, IMF-

overvågning samt styrket finansiel regulering og tilsyn.   

Dagsordenpunkt 7:  Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten 

ECOFIN vedtog en rådsbeslutning under traktatens art. 126(8) rettet til Ungarn om en utilstrækkelig 

indsats for at efterleve henstillingen under traktatens art. 126(7). Efter vedtagelsen af denne 

rådsbeslutning forventes Ungarn at modtage en ny henstilling i forbindelse med et senere ECOFIN-

møde.  

 Dagsordenpunkt 8:  Revideret adfærdskodeks for Stabilitets- og Vækstpagten 

 

Landene godkendte et revideret adfærdskodeks, der udmønter og præciserer reglerne i Stabilitets- 

og Vækstpagten, idet ét land tog et forbehold.  
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