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Samlet notat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) 9. juli 2019 

1) Præsentation af finsk formandskabsprogram    

KOM-nummer foreligger ikke 

Materialet er udarbejdet af Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet 

 

2) Europæisk semester: Landespecifikke anbefalinger mv. for 2019  

KOM(2019)500-528 

Materialet er udarbejdet af Finansministeriet 

 

3) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten 

KOM(2019)529, 530, 531 og 532 

Materialet er udarbejdet af Finansministeriet 

 

4) Indtægtssiden af EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) for 2021-2027 

KOM-nummer foreligger ikke 

Materialet er udarbejdet af Finansministeriet  

 

5) Styrkelse af ØMU: Opfølgning på eurotopmøde i 21. juni 2019 

KOM-nummer foreligger ikke 

Materialet er udarbejdet af Finansministeriet 

 

6) Rammeværk for europæiske udbydere af crowdfunding 

KOM(2018)113 

Materialet er udarbejdet af Finansministeriet og Erhvervsministeriet 

 

7) Udnævnelse af ny formand for Den Europæiske Centralbank (ECB) 
KOM-nummer foreligger ikke 
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet  
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Dagsordenspunkt 7: Udnævnelse af ny formand for Den Europæiske Central-

bank (ECB) 

1. Resume 

ECOFIN ventes at vedtage en indstilling til Det Europæiske Råd om udnævnelse af ny formand 

for Den Europæiske Centralbank (ECB). Nuværende ECB-formand, Mario Draghi, træder 

tilbage ved udløbet af sin mandatperiode 31. oktober 2019. Indstillingen indebærer, at den nye 

formand for ECB bliver nuværende administrerende direktør for den Internationale Valutafond 

(IMF), Christine Lagarde. Indstillingen vedtages med kvalificeret flertal blandt eurolandene.  

2. Baggrund, formål og indhold 

Direktionen i Den Europæiske Centralbank (ECB) består af formanden, næstfor-

manden og 4 øvrige medlemmer, som vælges for en otteårig periode og uden mu-

lighed for genvalg. Kun statsborgere i eurolandene kan være direktionsmedlemmer.  

Direktionsmedlemmer udnævnes ved fælles overenskomst mellem eurolandenes 

stats- og regeringschefer på grundlag af en indstilling fra ECOFIN (kvalificeret fler-

tal blandt eurolandene) og efter høring af Europa-Parlamentet samt ECB’s Styrel-
sesråd (ECB’s direktion og centralbankcheferne fra eurolandene), jf. artikel 283 stk. 

2 og artikel 139, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF). 

Nuværende ECB-formand, Mario Draghi, træder tilbage ved udløbet af sin man-

datperiode 31. oktober 2019.  

På det ekstraordinære møde 30. juni-2. juli 2019 pegede Det Europæiske Råd på 

Christine Lagarde, nuværende administrerede direktør for Internationale Valuta-

fond (IMF), som kandidat til posten som ny formand for ECB. ECOFIN ventes 

på den baggrund at indstille Christine Lagarde som formand for ECB for otte år 

med virkning fra den 1. november 2019.  

4. Europa-Parlamentets holdning 

Europa-Parlamentet skal høres i sagen. 

5. Nærhedsprincippet 

Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 

6. Gældende dansk ret og lovgivningsmæssige konsekvenser  

Ikke relevant 

7. Økonomiske konsekvenser 

Indstillingen til Det Europæiske Råd om udnævnelse af Christina Lagarde til for-

mand for ECB ventes i sig selv ikke at have statsfinansielle, samfundsøkonomiske 

konsekvenser eller erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

8. Høring 

Sagen har ikke været i ekstern høring. 
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9. Generelle forventninger til andre landes holdninger 

Der ventes generel enighed om indstillingen om Christine Lagarde som formand 

for ECB. 

10. Regeringens generelle holdning 

Som følge af euroforbeholdet har Danmark ikke stemmeret i denne sag. Fra dansk 

side vil eurolandenes afgørelse vedrørende ny formand for ECB blive taget til ef-

terretning. 

11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg 

Sagen vedr. indstilling af ny formand for ECB er ikke tidligere været forelagt Fol-

ketingets Europaudvalg.  
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