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Bruxelles, den 25.02.1998
KOM(1998) 110 endelig udg.

Forslag til
~ E T AFG0RELSE
S
om sammens~tningenaf
Det 0konomiske og Finansielle Udvalg

(forelagt af Kommissionen)

Den Okonomiske og Monetare Unions tredje fase indledes den 1. januar 1999. Det er
fastsat i traktaten, at det nuvarende monetære udvalg o p l ~ s e sved indledningen af tredje
fase, og at der oprettes et skonomisk og finansielt udvalg (DFU). I henhold til traktaten
fremlæg,oer Kommissionen et forslag til Rådets afgarelse om de nznnere bestemmelser
for sammens~tningenaf Det 0konomiske og Finansielle Udvalg.
Generelle betragtninger

1.

Med henblik på oprettelsen af Det 0konomiske og Finansielle Udvalg er der behov for
falgende to sarforanstaltninger:

I henhold til artikel 109 C, stk. 3, skal Rådet, der træffer afgorelse med kvalificeret
flertal på forslag af Kommissionen og efter h ~ r i n gaf ECB og Det Monetzre Udvalg,
fastlægge nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Okonomiske og
Finansielle Udvalg. Formanden for Rådet underretter Europa-Parlamentet om den
pigældende afgorelse.
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I henhold til traktatens artikel l53 skal Rådet, efter udtalelse fra om missionen,'
udfnrdige vedtægterne for Det Okonomiske og Finansielle Udvalg. Initiativretten
ligger derfor hos Rådet, medens Kommissionen har en rådgivende funktion.
Derins meddelelse behandler k1111 den farste af disse foranstaltninger og indeholder et
forslag til Rådets afgarelse om nærmere bestemmelser for sammens~tningenaf Det
Okonorniske og Finansielle Udvalg. En sådan afgorelse skal vaxe truffet, inden tredje
fase indledes.
'Ved udarbejdelsen af forslaget til Rådets afgorelse har Kon~missionenanvendt traktatens
Koti~tt~issioizerzog ECB
artikel 109 C, stk. 2, hvor det er fastsat, at "t?~ecllet~isstc~ten~e,
irdtra\*t!et.11i.et.Iiojsr to iiiedlemniei. af ~lclvalget". Denne regel blev uddybet naxmere af
Dct Eu:vpziske Rad i Luxembourg (12. o; 13. december 1997). der i en resolution om
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Bemrr1;i-i ingcr til artiklerne

Artikel l

i &:-r-?
artikel er clet fastsat. at nledltmsaratems. Komnlissionen og ECB hver skal

Artikel 2
Det Dkonomiske og Finansielle Udvalgs opgaver er fastsat i traktatens artikel 109 C,
stk. 2. De bestAr bl.a. i at folge medlemsstaternes og Fællesskabets ~konomiskeog finansielle situation og aflægge regelmzssige beretninger herom til Ridet og Kommis- .
sionen, især om de finansielle forbindelser med tredjelande og internationale institutter.
Det 0konomiske og Finansielle Udvalg skal også bidrage til forberedelsen af Rådets
arbejde ved bl.a. at forberede de madvendige afgmelser i forbindelse med den multilaterale overvågning og de overordnede ~konomiskeretningslinjer, der er omhandlet i
traktatens artikel 103, og i forbindelse med proceduren for ~~forholdsmzessigt
store offentlige underskud, der er omhandlet i traktatens artikel 104 C. I betragtning af disse
opgavers art og betydning er det ligtigt, at udvalgets medlemmer og suppleanter udvælges blandt eksperter med særli= kompetence p i det akonomiske og finansielle omrade.
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Artikel 3

I lyset af den resolution om samordning af den okonomiske politik, der blev vedtaget på
Det Europ~iskeRåds made i Luxembourg den 12. og 13. december 1997, skal medlemsstaterne udpege medlemmerne blandt hjtstaende embedsmænd fra administrationen
og de nationale centralbanker. Fordelen herved er, at der sikres kontinuitet ved overgangen fra 0MUYsanden fase til tredje fase. Desuden vil udvalget drage fordel af den
ekspertise, som de nationale centralbankers repræsentanter sidder inde med. Endelig vil
f a de deltagende medlemsstater og meden sådan regel
sikre ensartet n~edlen~skab
lemsstater med dispensation.
Artikel J
Denne afgorelse træder i kraft den l . januar 1999, og Det Monetære Udvalg oplases fra
denne dato.

Forslag til
W E T S AFGDRELSE
om sammensætningen af
Det (cikonomiske og Finansielle Udvalg

-ET

FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europ~iskeFzellesskab, s ~ r l i g
artikel 109 C, stk. 3,
under henvisning til forslag fra kommissionen^,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut',
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg3, og
ud fra falgende betragtninger:
Det er fastsat i traktaten, at der ved indledningen af Den 0konomiske og Monetære Unions tredje fase skal oprettes et akonomisk og finansielt udvalg;
i henhold til traktaten skal Radet f a s t l ~ g g enærmere bestemmelser for sammenssetningen af Det 0konomiske og Finansielle Udvalg; medlemsstateme, Kommissionen og Den Europziske Centralbank bar hver udnzvne hajst to medlemmer af
udvalget;
Det CRonomiske og Finansielle Udvalgs opgaver er fastsat i traktatens
artikel 109 C, stk. 2; Det Dkonomiske og Finansielle Udvalg har bl.a. til opgave
at falge medlemsstaternes og Fællesskabets c~konomiskeog finansielle situation
og ailregge regelmntssige berstninger herom til Riidet og Kommissionen, isser om
de fin~insielleforbindelser med tredjelande og internationale institutioner; Det
Okonomiske o s Finansielle Udval3 skal bidrage til forberedelsen af Radets arbejde. bl.a. \.-ed at forberede de nadvendige henstillinger i forbindelse med den
multilaterale ovenligning og de overordnede okonomiske retningslinjer, der er
on~harxileti traktatens artikel 103 og de nrrd~.endigeafprelser i forbindelse med
proceduren for ~iforholdsmrpssigtstore underskud, der er omhandlet i traktatens
artikel 104 C; i betragtnins af disse opgavers art og betydninp er det vigtigt, at
udvalsets medlemmer og suppleanter udvælges blandt eksperter med sserlig kompetencs p5 det okonomiske og finansielle omrade;
D z ~Europ~iskeRad konhl~ideredei sin resolution' om sanic7rdiiingen af den
o!;onomiske politik i OJIU'ens tredje fase. der ble). vedmget
. .
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ran-imen :;7r forberedelsen og fortssettelsen ri: -!;alogen mellem
Rader og Dsn Euïopc7siske Catralbanh p i h ~ j einbedsmandsp!:?:::
?
disse embeds-

mænd skal komme fra de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank samt fia de nationale administrationer;
5)

det indskrænker ikke anvendelsen af traktatens artikel 107, at embedsmænd fra
Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker er medlemmer af
udvalget -

TRUFFET F0LGENDE AFG0RELSE:
Artikel 1

l

Medlemsstateme, Kon~missionenog Den Eiiropzeiske Centralbank udpeger hver to medlemmer af Det 0konomiske og Finansielle Udvalg. De kan tillige udpege suppleanter til
udvalget.
Artikel 2
Udvalgets medlemmer og suppleanter udvælges blandt eksperter med s ~ r l i gkompetence
på det ~konomiskeog finansielle omrade.
Artikel 3
De medlemmer, der udpeges af medlemsstateme, iidvælges blandt hajtstående embedsmænd i deres administration o s den nationale centralbank.
Artikel 4
Denne afgurelse finder anvendelse fra l. januar 1999.
Udf~rdigeti Bruxelles, den
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