
 

Referat fra Rådsmødet (ECOFIN) den 2. maj 2012  

 

Dagsordenspunkt 1:  Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV)  

 

På ECOFIN var der en drøftelse af formandskabets kompromisforslag vedrørende EU’s kapital-

krav. Drøftelserne omhandlede blandt andet national fleksibilitet samt likviditet og medførte juste-

ringer i formandskabets kompromisforslag. Der blev blandt andet indført et generelt likviditetskrav 

allerede inden fastlæggelsen af et endeligt likviditetskrav fra 2015, men. rammerne for, hvilke akti-

ver der er tilstrækkeligt likvide til at indgå i det endelige krav til likviditetsbufferen (den såkaldte 

”liquidity coverage ratio”, LCR) fastlægges først i 2015. Beslutning om det endelige likviditetskrav 

vil endvidere blive truffet ved en delegeret retsakt, hvor der skal tages højde for relevante rapporter 

vedr. forskellige aktivers likviditetsegenskaber mv., som European Banking Authority (EBA) skal 

foretage, samt anbefalinger fra Basel-komitéen under hensyn til særlige europæiske forhold. Rådet 

og Europa-Parlamentet vil kunne udtale sig om EBA’s rapporter, inden Kommissionen vedtager 

den delegerede retsakt. Den delegerede retsakt kan også stoppes af Rådet og Europa-

Parlamentet med kvalificeret flertal, jf. den normale procedure herfor. Efter længere forhandlinger 

var der et stort flertal af lande, som støttede det justerede kompromisforslag, og det blev konklude-

ret, at forslaget skulle behandles igen på ECOFIN den 15. maj efter et teknisk gennemsyn af for-

slaget og med henblik på endelig politisk enighed i Rådet. 

Dagsordenpunkt 2:  Opfølgning på G20-møde for økonomi- og finansministre og  

centralbankchefer og IMF’s forårsmøde i Washington den 20.-22. 

april 2012 

 

På ECOFIN afrapporterede formandskabet og Kommissionen fra G20-mødet og IMF’s forårsmøde 

i Washington den 19.-22. april 2012, hvor økonomi- og indenrigsministeren repræsenterede EU i 

G20 og den nordisk-baltiske valgkreds i IMF’s rådgivende komité (IMFC). Det vigtigste resultat fra 

møderne er beslutningen om en forøgelse af IMF’s ressourcer på 430 mia. dollars, som blev truffet 

på et fælles møde for G20 og IMFC den 20. april 2012. På møderne var der også drøftelser af den 

aktuelle økonomiske situation, styrkelse af IMF’s overvågningsramme, implementering af G20’s 

ramme for stærk, bæredygtig og balanceret vækst, styrket finansiel regulering og tilsyn samt råva-

re- og energimarkeder.   
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