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Møter i Eurogruppen og ECOFIN 14.-15. januar 2016 

Finansministrene møttes 14.-15. januar med følgende 
hovedresultater: 

 Hellas må gjennomføre politisk sensitive reformer før 
kreditorenes statusrapport kan ferdig og lette i 
gjeldsbetingelsen kan drøftes. Landet har et udekket 
kapitalbehov på om lag 4 milliarder euro i første 
kvartal. 

 Eurolandene har etablert en felles valgkrets i Den 
asiatiske infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB). 

 Andre fase i bankunionen trådte i kraft fra 1.1.2016 
med etableringen av krisehåndteringsmyndigheten for 
banker (SRM). 

 Som ledd i arbeidet med det europeiske semesteret 
vedtok ECOFIN blant annet et utkast til 
rådskonklusjoner om den økonomiske politikken, som 
et forberedelse til EU-toppmøtet i februar.   

 ECOFIN tok ikke stilling til Tsjekkias ønske om å starte 
et pilotprosjekt med omvendt betalingsplikt i 
merverdiavgiftssystemet. I stedet fikk Kommisjonen i 
oppgave å inkludere spørsmålet i det pågående 
arbeidet med merverdiavgiftsreglene  

Eurogruppen 14.1.2016 

Eurogruppen drøftet status i de økonomiske tilpasningsprogrammene for Hellas og Kypros, IMFs 
foreløpige artikkel IV for euroområdet og konkurslovgivningen i medlemslandene. Det europeiske 
semesteret, som ble drøftet både i Eurogruppen og ECOFIN, omtales samlet under omtalen av 
sistnevnte.  

Hellas – status for stabiliseringsprogrammet 

Styret i Den europeiske finanskrisemekanismen (ESM) vedtok 22.12. – etter en del om og men – at 
Hellas skulle få overført 1 milliard euro. Dette avsluttet første fase av det økonomiske 
tilpasningsprogrammet. Hellas har hittil fått utbetalt 21,4 milliarder euro, herav 5,4 milliarder euro til 
å styrke banksektoren. Totalt er det treårige programmet på inntil 86 milliarder euro. 

De politisk vanskeligste reformene, som Hellas hadde forpliktet seg til å gjennomføre i første fase, er 
utsatt til primo 2016. Dette gjelder skattereform (inkl. for bønder), pensjonsreform, budsjett-
konsolidering i 2016 og på mellomlang sikt (jf. krav om et økende primærbalanseoverskudd (utenom 
rentebetaling) til 3,5 pst. av BNP i 2018), samt privatisering av offentlige eiendeler. Den greske 
regjeringen presenterte sine planer for pensjonsreform tidlig i januar.  

Forut for møtet hadde Hellas’ finansminister Tsakalotos møtt seks av sine finansministerkolleger for å 
samle støtte og forståelse for regjeringens arbeid med blant annet pensjonsreformen. 

Eurogruppen drøftet arbeidet med den forestående statusgjennomgangen av tilpasnings-
programmet. I tillegg til de fire ovennevnte problemstillingene, vil man i gjennomgangen legge vekt 
på modernisering av offentlig administrasjon og reformer i finans- og elektrisitetssektoren.  

Under pressekonferansen etter møtet uttrykte Eurogruppens formann Dijsselbloem at den greske 
regjeringen hadde gjennomført betydelige reformer, men uttrykte at de gjenstående tiltakene var 
sentrale for å skape ny vekstkraft i gresk økonomi. Eurogruppen gikk ikke i dybden i drøftingen av de 
enkelte reformtiltakene, men støttet de samarbeidende institusjonene for programmet 

 

Møter under Nederlands 
formannskap våren 2016:  
 

Eurogruppen og ECOFIN:  
11.-12. februar 
7.-8. mars 
21.-22. april (uformelt) 
24.-25. mai 
16.-17. juni 

Det europeiske råd:  
18.-19. februar 
17.-18. mars 
23.-24. juni 
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(Kommisjonen, IMF, ECB og ESM) i kravet 
om mer informasjon fra greske 
myndigheter om pensjonsreformen og 
øvrige tiltak slik at institusjonene kunne 
starte statusgjennomgangen så tidlig som 
mulig, helst uken etter. (IMF er meget 
skeptisk til incentivvirkningene av 
regjeringens forslag til pensjonsreform.)   

Dijsselbloem uttrykte ved ankomsten til 
møtet at statusgjennomgangen trolig ville 
ta måneder – og ikke uker som tidligere har 
vært antatt. Dette har falt greske 
myndigheter tungt for brystet, som ønsker 
å komme raskt i gang med drøftingen av 
gjeldslette (lavere rente, lengre avdragsfri 
periode og løpetid).  

Samtidig er det klart at ferdigstillelsen av 
statusgjennomgangen har en viss 
hastekarakter, i og med at den greske 
staten har et refinansieringsbehov på om 
lag 4 milliarder euro i løpet av første kvartal 
i år. Det antatte primærbalanse-
overskuddet er langt fra tilstrekkelig til å 
dekke dette. Den greske regjeringen legger 
opp til parlamentsvedtak i de fire mest 
sensitive reformtiltakene i løpet av februar. 

Eurogruppen vil fortsette drøftingen av 
arbeidet med programgjennomgangen 11. 
februar. 

Kypros  
Kommisjonen, ECB og IMF startet i november den åttende statusgjennomgangen av det det økono-
miske tilpasningsprogrammet for Kypros. Reformene har begynt å gi resultater i form av at økono-
mien fra 1. kvartal i år begynte å vokse igjen etter tre år med BNP-fall. Budsjettmålet for årets tre 
første kvartaler ble møtt med solid margin. Situasjonen i bankene har også bedret seg. Selv om det 
hittil lave tempoet i gjeldssaneringen har tatt seg opp, er porteføljen av ubetjente banklån fortsatt 
svært høy – med lav utlånsvekst som resultat.  

Institusjonene understreker at reformtempoet må opprettholdes for å befeste fremgangen som alle-
rede er gjort. Særlig viktig er arbeidet med å redusere det klart for høye nivået på ubetjente lån. 
Institusjonene hadde positivt merket seg en nylig vedtatt lov som legger til rette for salg av lån. 
Virkningene vil bli nærmere vurdert når gjennomføringsforskriftene foreligger. Kypriotiske myndig-
heter blir i de foreløpige konklusjonene oppfordret til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for at den 
nye lovgivningen, sammen med regelverkene for tvangsfullbyrdelse og insolvens, skal bli så effektivt 
som mulig. 

De to øvrige gjenstående tiltakene som tidligere er avtalt med kreditorene, er oppsplitting av energi-
selskapet og reform av den offentlige teleoperatøren, herunder omgjøring til selskap. I tillegg må den 
finanspolitiske konsolideringen fortsette for å redusere den høye offentlige gjelden, og det må gjen-
nomføres en horisontal reform av offentlig administrasjon. 

 

Mr Euclid TSAKALOTOS, Greek Minister for Finance.  
Photo: The European Union 
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Eurogruppen støttet institusjonenes vurderinger. Kypros forventes nå å gjennomføre de gjenstående 
tiltakene, slik at den åttende statusgjennomgangen formelt kan ferdigstilles. Ferdigstillelsen vil bane 
vei for en siste utbetaling fra ESM på 275 millioner euro (og 124 millioner euro fra IMF). Kypros har 
ikke umiddelbart behov for lånene, men disse anses som nyttige for å sikre en problemfri overgang 
når programmet avsluttes ved utgangen av mars.  

Eurogruppen vil i februarmøtet vurdere om samtlige vilkår i programmet er oppfylt og hvordan 
avslutningen av programmet skal gjennomføres.   

Artikkel IV-gjennomgang – foreløpige vurderinger 
IMF orienterte om den foreløpige gjennomgangen av euroområdets økonomiske politikk. Vurderin-
gen av de økonomiske utsiktene og risikofaktorene ligger nær Kommisjonens anslag med fortsatt 
moderat vekst og med i hovedsak eksterne risikofaktorer (den økonomiske utviklingen i fremvok-
sende økonomier og geopolitisk risiko). IMF gir klar støtte til ECBs akkomoderende pengepolitikk og 
til den om lag nøytrale finanspolitikken i euroområdet som helhet. Institusjonen mener imidlertid at 
land med finanspolitisk spillerom bør utnytte dette til å øke investeringene, mens mange land med 
høy gjeld bør konsolidere mer enn de selv har lagt opp til. Alle bør utnytte meget lave statslånsrenter 
til å redusere offentlig gjeld. Reformtempoet må settes opp, og kapasiteten til å håndtere økono-
miske sjokk må styrkes i både offentlig og privat sektor. Bankunionen må ferdigstilles med utgangs-
punkt i at risikoreduksjon og risikodeling må gå «hånd i hånd».   

Strukturreformer for å skape vekst og sysselsetting – insolvenslovgivning 
Som ledd i gjennomgangen av strukturtemaer av felles interesse for euroområdets økonomi, var 
turen denne gangen kommet til insolvenslovgivningen. Formålet er å lære av hverandres beste 
praksis. Irland, Italia og Portugal orienterte om egne reformer på dette området de siste årene. Neste 
skritt i arbeidet er å etablere prinsipper som grunnlag for å utarbeide benchmarks for sammen-
ligning, som så kan danne grunnlag for forbedringer i enkeltlands regelverk. (Kommisjonen plan-
legger i 2016 å fremme forslag om rammeverk for insolvens som ledd i arbeidet med å etablere en 
kapitalmarkedsunion.) Diskusjonen vil fortsette senere i vår. 

Den asiatiske infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) – felles eurovalgkrets 
Alle eurolandene som deltar i AIIB er nå enige (med utgangspunkt i en valgkretsavtale) om å etablere 
en felles eurovalgkrets fra oppstarten, som offisielt fant sted 15. januar.  
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ECOFIN 15.1.2016 

ECOFIN behandlet det nederlandske formannskapsprogrammet, ulike sider ved utviklingen av 
bankunionen, det europeiske semesteret, bekjempelse av svindel med merverdiavgift og 
terrorfinansiering. Pressemelding og annen dokumentasjon i forbindelse med møtet ligger her 

Presentasjon av det nederlandske formannskapets arbeidsprogram 

Det nederlandske formannskapet vil blant annet prioritere følgende i sitt arbeidsprogram for ECOFIN 
i første halvår 2016:   

 Gjennomføringen av det europeiske semester, herunder vurdere om land oppfyller 
budsjettkravene i Stabilitets- og vekstpakten. 

 Videre arbeid med å styrke ØMU (Den økonomiske og monetære unionen). 

 Fortsette arbeidet med å ferdigstille bankunionen, herunder med Kommisjonens forslag om 
gradvis innføring av en felles innskuddsgarantiordning. 

 Starte arbeidet med å etablere et felles offentlig sikkerhetsnett («backstop») innen 2024 som en 
siste skanse i håndteringen av bankkriser. 

 Fortsette arbeidet med å etablere en kapitalmarkedsunion i EU, herunder forhandle med 
Europaparlamentet om regelverk for verdipapirisering av enkle, transparente og standardiserte 
aktiva og søke å etablere Rådets forhandlingsposisjon om ny prospektforordning med særlige 
forenklinger for små og mellomstore bedrifter. 

 Arbeidet med andre finansregelverk, som regulering av pengemarkedsfond, forordningen om 
bankstruktur og revisjon av pensjonskassedirektivet, fortsetter. I tillegg kan det komme nye 
forslag fra Kommisjonen om bekjempelse av terrorfinansiering i kjølvannet av terrorhandlingene i 
Paris i november 2015. 

 Arbeidet mot skatteunndragelse og –omgåelse, hvor et «anti-BEPS-direktiv» som skal utgjøre 
rammen for EU-landenes oppfølging av OECDs anbefalinger på skatteområdet, står sentralt.  

 Arbeidet med forbedring av merverdiavgiftsreglene med sikte på å hindre svindel og bidra til å 
lette handel over landegrensene.  

ECOFIN vedtok arbeidsprogrammet uten diskusjon. 

 

From left to right: Mr Jeroen DIJSSELBLOEM, Dutch Minister for Finance; Ms Anca 
Dana DRAGU, Romanian Minister of Economy. Photo: The European Union 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2016/01/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+15%2f01%2f2016+-+Main+results
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Gjennomføringen av bankunionen  

Et tilstrekkelig antall deltakere i bankunionen hadde per 30. november 2015 ratifisert den mellom-
statlige avtalen (IGA) om det felles krisehåndteringsfondet (SRF) slik at bankunionens andre fase med 
krisehåndteringsmyndigheten (SRM) kunne etableres fra 1.1.2016. Fra samme tidspunkt erstatter 
SRF de nasjonale krisehåndteringsfondene iht. krisehåndteringsdirektivet for banker (BRRD). 

Flere medlemsland har fortsatt ikke gjennomført vedtatt regelverk for bankunionen. Situasjonen per 
12. januar var som følger: 

 BRRD med frist 31.12.2014: 24 av 28 medlemsland har implementert direktivet fullt ut, mens 
ytterligere to har gjort dette delvis. 

 Ratifikasjon av den IGA med frist 30.11.2015: 18 av de 19 medlemslandene (eurolandene) i 
bankunionen har deponert ratifikasjonsinstrumentene. Det siste landet har ratifisert, men 
deponeringen av instrumentene gjenstår. (I tillegg har ett land utenfor bankunionen deponert 
ratifikasjonsinstrumentene.) 

 Innskuddsgarantidirektivet (som skal sikre alle innskudd på inntil 100 000 euro) med frist 
3.7.2015: 21 av 28 medlemsland har implementert direktivet, og tre har delvis gjort det. 
 

Det felles krisehåndteringsfondet i bankunionen (SRF) skal bygges gradvis opp til minst 1 pst. av 
garanterte bankinnskudd (anslått til 55 milliarder euro) i perioden 2016-23. Fondet skal i sin helhet 
finansieres av bankene selv. For at fondet skal ha kapasitet til å fylle sin rolle mens det bygges opp, 
vedtok ECOFIN i desember den konkrete utformingen av en brofinansiering under oppbyggings-
perioden (i form av individuelle kredittlinjer (kassakreditt) fra hvert enkelt deltakerland til vedkom-
mende lands andel i SRF). Per 12. januar hadde to av de 19 deltakerlandene etablert en slik ordning. 

I ECOFIN-møtet ble finansministrene igjen oppfordret til snarest å gjennomføre utestående regelverk 
i nasjonal lov.  

Det europeiske semesteret 2016 
Kommisjonens offentliggjøring av den årlige vekstundersøkelsen (AGS) 26. november representerte 
starten på det europeiske semesteret 2016, som varer til juli når landspesifikke anbefalinger formelt 
vedtas.  

Samtidig med AGS ble det lagt frem en rekke andre dokumenter, herunder varslingsrapporten om 
makroøkonomiske balanser, Kommisjonens utkast til rådsanbefalinger om den økonomiske politik-
ken i euroområdet samlet, utkast til rapport om utfordringer i sysselsettingspolitikken, arbeids-
dokument om nasjonale utfordringer for å øke investeringer i EU-land og et utkast til forordning om 
et program for å støtte strukturreformer. 

Den årlige vekstundersøkelsen tar for seg de overordnede utfordringene som medlemslandene står 
overfor. Rapporten tegner et bilde av et fortsatt moderat økonomisk oppsving. Veksten er avhengig 
av utviklingen i verdensøkonomien, som for tiden er meget usikker. Det er fortsatt betydelige for-
skjeller i økonomisk utvikling og sosiale forhold på tvers av EU-landene. Forskjellene mellom land 
øker når det gjelder sysselsettingsvekst, langtids- og ungdomsledighet, samt offentlige og private 
investeringer. Prioriteringene i den økonomiske politikken er de samme som for 2015: 1) fremme 
investeringer, 2) gjennomføring av strukturreformer og 3) finanspolitisk ansvarlighet. 

ECOFIN vedtok rådskonklusjoner om rapporten om den årlige vekstundersøkelsen. Ministrene deler i 
all hovedsak Kommisjonens analyse av den økonomiske situasjonen og prioriteringen i den økono-
miske politikken. Politikken må siktes inn mot å konsolidere oppsvinget og håndtere de makroøko-
nomiske ubalansene. I rådskonklusjonene pekes det på at oppgangen delvis reflekterer gjennomførte 
reformer de siste årene. Samtidig legges det betydelig vekt på at medlemslandene må fortsette med 
ambisiøse reformer og ansvarlig finanspolitikk. Det understrekes videre at medlemslandene må legge 
mer vekt på kvaliteten på og sammensetningen av budsjettet for å øke vekstevnen, herunder gjen-
nom en mer veksteffektiv utgiftsside og prioritering av vekstfremmende investeringer.  
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I henhold til Kommisjonens varslingsrapport har 18 medlemsland risiko for makroøkonomiske 
ubalanser av ulik alvorlighetsgrad. Dette er to mer enn i fjor (Estland og Østerrike). Kun åtte land – 
Danmark, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Slovakia og Tsjekkia – vurderes å ikke ha 
nevneverdige makroøkonomiske ubalanser. (Programlandene Hellas og Kypros vurderes ikke.) 
Formålet med varslingsrapporten er å identifisere risiko for makroøkonomiske ubalanser, som et 
første skritt i arbeidet med den årlige prosedyren for makroøkonomiske ubalanser. Rapporten 
identifiserer og drøfter ubalanser som kan hindre at medlemslandenes og EUs økonomi samt den 
økonomiske og monetære unionen (ØMU) fungerer best mulig. Sistnevnte har fått økt vekt i årets 
rapport i tråd med de fem EU-presidentenes rapport om et tettere ØMU-samarbeid. Den gjensidige 
avhengigheten er samtidig også størst internt i euroområdet.  

Rådskonklusjonene om varslingsrapporten om makroøkonomiske ubalanser sammenfaller også i stor 
grad med Kommisjonens analyser og vurderinger. Det konstateres at medlemslandene har redusert 
ubalansene. ECOFIN understreker imidlertid at det er behov for ytterligere tiltak for å korrigere 
ubalanser, særlig knyttet til høyt gjeldsnivå, høy arbeidsledighet, fallende produktivitets- og 
trendvekst.  

Rådskonklusjonene uttrykker videre misnøye med at Kommisjonen har tatt med tre nye indikatorer 
om arbeidsmarkedet og sosiale forhold for vurdering av makroøkonomiske ubalanser. ECOFIN 
understreker at de foreslåtte indikatorene ikke er relevante for å identifisere makro-finansiell risiko. 
Utviklingen i disse indikatorene skal således ikke utløse tiltak iht. prosedyren for makroøkonomiske 
ubalanser.  

Kommisjonen vil presentere dybdeanalysene om makroøkonomiske ubalanser for de 18 landene i 
februar.  

En av årets nyskapninger er at utkastet til rådsanbefalinger om den økonomiske politikken i euroom-
rådet som helhet legges frem allerede ved innledningen av det europeiske semesteret. Dette skyldes 
at den innbyrdes avhengigheten og risikoen for smittevirkninger mellom land med felles valuta med-
fører økt behov for samordning og overvåking av samtlige land i euroområdet. Utkastet til anbefa-
linger omfatter problemstillinger av stor betydning for et velfungerende euroområde, som å redu-
sere makroubalanser, gjennomføre reformer og føre en ansvarlig finanspolitikk, samt å legge til rette 
for at bankene kan redusere sine porteføljer av misligholdte lån og å bedre insolvensbehandlingen av 
husholdninger og bedrifter i land med stor privat gjeld. 

ECOFIN støttet i all hovedsak Kommisjonens anbefalinger. I ECOFINs utkast til rådskonklusjoner ble 
det lagt til et punkt om forpliktelse til et tettere ØMU-samarbeid. Det ble også lagt vekt på at den 
økonomiske politikken bør understøtte oppgangen i europeisk økonomi, sikre konvergens, korrigere 
makroøkonomiske ubalanser og forbedre økonomiens tilpasningsevne. Videre understrekes bl.a. 
behovet for mer fleksible arbeidsmarkeder, åpne og konkurransedyktige vare- og tjenestemarkeder 
og finanspolitikk i tråd med Stabilitets- og vekstpakten. 

Utkastet til rådsanbefalinger skal drøftes under EUs toppmøte i februar før de formelt vedtas av 
ECOFIN 6. mars.  

Tiltak mot merverdiavgiftsvindel – omvendt betalingsplikt 

ECOFIN diskuterte muligheten for å innføre omvendt betalingsplikt (reverse charge mechanism) for 
merverdiavgift for transaksjoner mellom næringsdrivende over en viss verdi. Tsjekkia, Østerrike, 
Bulgaria og Slovakia har søkt om tillatelse til å innføre en generell omvendt betalingsplikt i sine 
nasjonale merverdiavgiftssystemer. Videre har Tsjekkia bedt om å få starte et pilotprosjekt for å 
undersøke om omvendt betalingsplikt kan forhindre svindel med merverdiavgift.  

«Omvendt betalingsplikt» innebærer at det er virksomheten som kjøper en vare eller tjeneste som 
beregner og innbetaler merverdiavgiften. Merverdiavgiftssystemet er i hovedregel basert på at det 
er selgeren av en vare eller tjeneste som beregner og innbetaler merverdiavgift, mens kjøperen ev. 



 

kan kreve fradrag for inngående avgift. Etter dagens regler kan det likevel innføres omvendt beta-
lingsplikt for grupper av varer og tjenester som antas å være spesielt utsatt for svindel (opplistet i 
direktivet). Videre kan det søkes om særlige unntak for å innføre omvendt betalingsplikt.  

Mange medlemsland var negative til at ett land skulle innføre omvendt betalingsplikt for merverdi-
avgift. Disse landene frykter at svindel med merverdiavgift da kan oppstå eller øke i omfang i andre 
land som ikke benytter omvendt betalingsplikt. Enkelte land pekte også på at omvendt betalingsplikt 
er en fundamental endring av merverdiavgiftssystemet som ikke er tilstrekkelig utredet.  

ECOFIN ga ikke Tsjekkia lov til å starte pilotprosjektet, men anmodet Kommisjonen om å legge vekt 
på tiltak mot svindel i sitt arbeid med merverdiavgiftssystemet i EU. Videre ba ECOFIN om at det 
gjøres en vurdering av fordeler og ulemper ved at utvalgte medlemsland tester ut en videre bruk av 
omvendt betalingsplikt i merverdiavgiften. Kommisjonen har allerede startet et arbeid for å forbedre 
merverdiavgiftssystemet, som forventes å foreligge i mars 2016. Saken skal ifølge formannskapets 
kalender behandles i ECOFIN i juni 2016.  

Bekjempelse av terrorfinansiering 
Fjerde hvitvaskingsdirektiv og den tilhørende forordningen om pengeoverførsler, som ble vedtatt 20. 
mai 2015, skal iht. lovteksten gjennomføres i nasjonalt regelverk innen 26. juni 2017. Formålet med 
bestemmelsene omfatter blant annet å hindre terrorfinansiering. 

I kjølvannet av terrorhandlingene i Paris i januar 2015 (mot satiretidsskriftet Charlie Hebdo) avga 
Rådet og Europaparlamentet en felleserklæring om blant annet raskere nasjonal gjennomføring av 
ovennevnte regelverk i nasjonal lov.  

Etter terrorhandlingene i Paris i november har Frankrike igjen foreslått raskere nasjonal gjennom-
føring av hvitvaskingsdirektivet samt en rekke nye initiativer mot bekjempelse av terrorfinansiering. 
Disse omfatter blant annet styrket samarbeid og deling av finansiell informasjon, økte fullmakter til 
finansetterretningssentre, økte muligheter til å fryse personers (særlig returnerte fremmedkrigeres) 
eiendeler (fra tidligere i første rekke å gjelde bankkonti til også å omfatte bolig, bil etc.), mulighet for 
å blokkere finansiering som er vanskelig å spore, som ulovlige betalinger med virtuelle penger (bit-
coins mv.) og forhåndskjøpte betalingskort, få mer omfattende muligheter for å spore pengestrøm-
mer, etablere nasjonale bankkontoregistre med tillatelse til bruk for politiet ved etterforskning av 
terrorvirksomhet og innføring av strengere regler for handel med kulturskatter (som er en viktig 
finansieringskilde for terroristorganisasjon ISIL). Frankrikes initiativ fikk bred prinsipiell støtte i 
ECOFIN i desember. 

I ECOFIN-møtet 15. januar orienterte Kommisjonen om at arbeidet på teknisk nivå var godt i gang. 
Arbeidet tar utgangspunkt i de franske forslagene. Noen av disse ville kunne gjennomføres relativt 
raskt, mens andre må gjennomgå lovgivningsprosedyrer. Kommisjonen vil presentere en 
handlingsplan for det videre arbeidet forut for ECOFIN-møtet 8. februar. Kommisjonen hadde i 
desember sendt ut et spørreskjema for å innhente medlemslandenes synspunkter og forslag. Ikke 
alle hadde besvart disse. 

Tysklands finansminister Schäuble støttet Frankrike i at arbeidet med bekjempelse av 
terrorfinansiering må gis prioritet.  

Finansiering av Tyrkia-pakken 
Under ECOFIN-frokosten hadde finansministrene en uformell diskusjon om finansieringen av pakken 
på 3 milliarder euro til tiltak i Tyrkia mot migrasjonskrisen. Rådet vedtok i desember at 1 milliard 
euro skal dekkes over EUs budsjett. Den øvrige finansieringen skal komme fra medlemslandene. Flere 
tok til orde for at «Tyrkia-fondet» måtte på plass snarest mulig. 

 


