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afledte ret på det økonomiske og finansielle område

( Meddelelse fra Kommissionen til Rådet )
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INDLEDNING

Konklusionerne af gennemgangen af den afledte ret i kapitlet vedrørende økonomiske

og finansielle spørgsmål er omhandlet i Kommissionens..4« rapport til Rådet , og

denne rapports konklusioner er "blevet fremlagt som Fællesskabets erklæring^ på
konferencens 11 . møderække på stedfortræderplan den 19 « december 1980 . I rappor
ten klarlægges de realitetsproblemer , der skal løses under forhandlingerne .
Den portugisiske delegation redegjorde indledningsvis for sin holdning til de
økonomiske og finansielle spørgsmål under konferencens 7 - møderække på stedfor2)
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træderplan den 20 . februar 1980 . Fællesskabet besvarede denne erklæring under
konferencens 9 » møderække på stedfortræderplan den 6 . juni I98O i Bruxelles .
Efter kontakter på embedsmandsplan mellem den portugisiske delegation og Kommis
sionens tjenestegrene fremlægger Kommissionen i denne meddelelse sine forslag til
løsning af de realitetsproblemer , som blev klarlagt ved gennemgangen af den afledte
fællesskabsret vedrørende økonomiske og finansielle spørgsmål og nævnt på konfe
rencen i de forudgående erklæringer fra Fællesskabet og Portugal .
Der er tale om forslag vedrørende følgende problemer :

- anvendelse af direktivet af 18 . februar 1974 om vækst , stabilitet og fuld
beskæftigelse ;
- Portugals deltagelse i garantiforpligt eiserne i forbindelse med Fællesskabets

lånoptagelse ;

- Portugals deltagelse i Det europæiske monetære System ;
- escudoens optagelse i ECU;
- Portugals deltagelse i støttemekanismerne :
og kortfristet monetær støtte .

1 ) CONF-P/45/8O .
2 ) CONF-P/12/8O .
3 ) CONF-P/31/80 .

finansiel bistand på mellemlang sigt
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1 . Anvendelse af direktivet af 18 . februar 1974 om vækst , stabilitet og fuld
beskæftigelse

Ifølge Rådets direktiv af 18 . februar 1974 ( 74/l2l/EØF) om stabilitet , vækst

og fuld beskæftigelse i Fællesskabet^ skal hver medlemsstat råde over et
passende sæt økonomisk-politiske virkemidler .
Med henblik herpå er det i dette direktivs artikel 9 "bl.a . fastsat , at medlems
staterne giver deres pengepolitiske myndigheder sådanne midler og beføjelser ,
at de kan anvende en " open markef'-politik .
Både ved gennemgangen af den afledte ret og i de forudgående erklæringer havde

de portugisiske myndigheder anmodet om en midlertidig undtagelse uden at præci
sere dennes varighed , idet de ikke mente , at de "i øjeblikket råder over midler
til at gennemføre en så omfattende " open markef'-politik , at disse mål kan nås
ved hjælp af kort -, mellem- og langfristede værdipapirer".
Fællesskabet erklærede i alt væsentligt , at den a£rtede at vende tilbage til dette

punkt senere under forhandlingerne på grundlag af yderligere oplysninger , der skul
le tilvejebringes af Portugal .
Siden da er denne lakune i virkemidlerne imidlertid blevet udfyldt ved hjælp af

lovdekret nr . 39l/80 af 9 * september 1980 , idet der er skabt mulighed for at ud
bygge dette pengepolitiske instrument i Portugal , Lovdekretet åbner nemlig mulig
hed for at udstede " treasury bilis ", som skal omsættes på et interbankmarked .
Kommissionens forslag

I og med at lovdekret nr . 39l/80 s.f 9 * september I98O er blevet offentliggjort , er
de portugisiske myndigheders anmodning om en undtagelse efter Kommissionens opfat

telse blevet indholdsløs . Under disse omstændigheder bør tiltrædelsesdokumenterne
ikke omfatte en midlertidig undtagelse med hensyn til indførelse af en " open markef'politik og anvendelse af direktivet af 18 . februar 1974 .

l ) EFT L 63 af 5.3.1974 , s - 19-
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2 . Portugals deltagelse i garantiforpligtelserne i forbindelse med Fællesskabeta lånoptagelse

a) Kellesskabets lånoptagelse før Portugals tiltrædelse med allerede
eksisterende sikkerhedsstillelse fra medlemsstaterne

Den portugisiske delegation anførte i sin erklæring af 20 . februar 1980 , at
Portugal ikke burde deltage i finansierings- og garantiforpligtelserne i for

bindelse med lån , der var optaget inden dets tiltrædelse . Fællesskabet gav

for sin del i erklæringen af 9 « juni 1980 udtryk for , at man var indstillet
på , at Portugal ikke skulle deltage i sikkerhedsstillelsen for fællesskabslån ,
der var optaget inden Portugals tiltrædelse og ved udstedelsen var omfattet af

sikkerhedsstillelse fra Fællesskabets medlemsstater . Samme løsning er blevet
valgt for Grækenlands og Spaniens vedkommende .

Dette spørgsmål er i mellemtiden blevet løst ved de overgangsbestemmelser ,
som er opført i konklusionerne af gennemgangen på embedsmandsnive au af den
afledte ret ; disse konklusioner blev oversendt til den portugisiske delegation ,

efter at Fællesskabet havde afgivet erklæring C01TF-P(45 )

d-en

møderække

på stedfortræderplan den 19 « december 1980 .

b ) Fællesskabets lånoptagelse efter Portugals tiltrædelse

I henhold til Rådets forordning ( EØF ) nr . 682/81 af 16 . marts 1981 stilles
sikkerheden for fællesskabslån ikke længere af medlemsstaterne , men over

Fællesskabets almindelige budget . På baggrund af denne nye forordnings ikraft
træden er de erklæringer , som den portugisiske delegation og fællesskabet

havde afgivet om betingelserne for Portugals deltagelse i sikkerhedsstillelsen
i forbindelse med nye fællesskabslån , som optages efter Portugals tiltrædelse ,
blevet indholdsløse .

Kommissionens forslag

Kommissionen konstaterer , at indførelsen af sikkerhedsstillelse over Fælles

skabets budget for fællesskabslån indebærer , at dette problem er løst for
Portugal .

1 ) Rådets forordning nr . 397/75 °S 398/75 af 17.2.75«
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3 . Portugals deltagelse i Det europæiske monetære System

Den portugisiske delegation gav i sin indledende erklæring udtryk for , at
en "beslutning om Portugals deltagelse i samtlige Det europæiske monetære

Systems mekanismer skalle træffes på et hensigtsmæssigt tidspunkt , når Portu
gals finansielle stabilitet er sikret i "bund og grund . Den tilføjede , at det
- som følge af de strukturelle problemer for Portugals betalingsbalance -

ikke var muligt at forudse , hvornår betingelserne for at træffe en sådan be
slutning var til stede .

Også Fællesskabet erklærede på konferencens 9 » møderække på stedfortræderplan den 6 . juni 1980 , at det på det nuværende stadium var for tidligt at
spørge , om Portugal kan deltage fuldt ud og effektivt i EMS , særlig EMS'
valutakurs- og interventionsmekanismer . Selv om EMS udgør en integrerende del

af acquis communaut aire , bemærkede Fællesskabet endvidere , at beslutningen

om , at Portugal skal deltage fuldt ud og effektivt i EMS , ikke nødvendigvis
skal træffes under de egentlige tiltrædelsesforhandlinger .

a) Valutakurs- og interventionsmekanismerne
Efter de foreliggende oplysninger at dømme skulle der ikke kunne opstå sær
lige tekniske problemer i forbindelse med Portugals deltagelse i valutakurs-

og interventionsmekanismerne inden for EMS . Escudoen noteres på de fleste af
Fællesskabets valutamarkeder . Hvis escudoen ikke optages i ECU , vil dette ikke
forhindre , at divergensindikatoren kan

fungere efter hensigten over for escu

doen : denne valuta ville i så fald bevare hele sin udsvingsmargen , medens de

valutaer , der indgår i kurven , får reduceret deres udsvingsmargen alt efter ,
hvor stor vægt de har i ECU .

'

Det skal dog bemærkes , at valutamarkedet i Lissabon ikke fremstår som et
egentligt valutamarked i dette ords tekniske forstand . Det har til dels karak

ter af et marked , som administreres af centralbanken . ■ Før Portugal tiltræder
Fællesskabet , bør de ansvarlige myndigheder erstatte det^e system med et

egentligt valutamarked i stil med dem , der findes i de øvrige medlemsstater .
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Kommissionens forslag

Kommissionen konstaterer , at spørgsmålet om Portugals deltagelse i EMS ,
særlig valutakurs- og interventionsmekanismerne , ikke tør være genstand for
forhandlinger .

b ) Foranstaltningerne til fordel for de mindre velstillede medlemsstater
Por at forøge den økonomisk-politiske konvergens gav Det europæiske Råd

under samlingen den 5 « december 1978 udtryk for ønsket om , at der træffes
foranstaltninger til fordel for de mindre velstillede medlemsstater , som
deltager fuldt ud og effektivt i valutakurs- og interventionsmekanismerne .

Pfellesskabet anførte i sin erklæring af 9 « juni 1980 » at der i Rådets for

ordning (EØF) nr . 1736/79 af 3 . august 1979 i overensstemmelse med Det
europæiske Råds resolution var fastsat særlige foranstaltninger i en 5-årig
periode til fordel for de mindre velstillede medlemsstater - i hvert enkelt

tilfælde udpeget af Rådet - som deltager fuldt ud ogeffektivt i EMS 1 valuta
kurs- og interventionsmekanismer .

Muligheden for , at Portugal kan drage fordel af dette finansielle instrument ,

hvis det forlænges , afhænger således af dels , at landet deltager fuldt ud og .

effektivt i valutakurs- og interventionsmekanismerne , dels , at Rådet "beslut

ter at udpege det som et mindre velstillet land. En sådan beslutning"^ kan

først træffes , når Portugal har tiltrådt Fællesskabet , og vedrører derfor ikke
tiltrædelsesforhandlingerne .
Kommissionens forslag

Kommissionen konstaterer , at spørgsmålet om at udpege Portugal som et mindre
velstillet land , der kan drage fordel af de særlige foranstaltninger i henhold

til Rådets forordning ( EØF ) nr . 1736/79 af 3 « august 1979 » ikke bør være gen
stand for forhandlinger .

l ) Hvad angår Italien og Irland , Rådets beslutning ( 79/691/EØF) af 3 . august
1979 .
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4 . Escudoens optagelse i ECU

Den portugisiske delegation gav i sin indledende erklæring udtryk for sin
interesse i , at escudoen straks ved Portugals tiltrædelse optages i den

kurv af valutaer , som udgør den europæiske regningsenhed i henhold til Det
europæiske Råds resolution af 5 « december 1978 *
Den gav imidlertid udtryk for , at beslutningen herom kunne udsættes til et
senere tidspunkt end tiltrædelsen for at undgå de problemer - bl.a. af teknisk

art - der ville opstå som følge af , at de nye EF-medlemsstaters valutaer
optages på forskellige tidspunkter .
Fællesskabet er enigt med den portugisiske delegation i dette synspunkt og
har desuden givet udtryk for ønsket om at vende tilbage til forhandlingerne

om escudoens optagelse i ECU på et senere stadium . Den er i øjeblikket i gang
med at klarlægge sin stilling til følgende elementer .

Den europæiske valutaenhed*^ (ECU) står i centrum for Det europæiske monetære
System. I dette system tjener ECU både som valutaenhed i valutakursmekanismen ,
som grundlag for divergensindikatoren , som numéraire for meget kortfristede
finansieringstransaktioner og som betalingsmiddel mellem Fællesskabets penge
politiske myndigheder .

Som følge af den rolle , ECU spiller , er der ikke åbnet mulighed for at ude
lukke en ny medlemsstats valuta fra kurven . Escudoen bør derfor optages i
ECU-kurven .

Det eneste problem bliver dermed , hvordan optagelsen i praksis skal finde

sted , bl.a. ud fra hensynet til , at ECU ikke bør ændre sammensætning for ofte .
Dette hensyn blev respekteret i den løsning, som man nåede til enighed om
under tiltrædelsesforhandlingerne med Grækenland . Ifølge denne løsning "finder

l ) Rådets forordning ( EØF) nr . 3180/73 af 18 . december 1978 .
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den faktiske optagelse af drakmen i kurven sted før den 31 . december 19o5 f
såfremt der inden denne dato foretages en revision af kurven i henhold til

de fremgangsmåder og betingelser , der er fastlagt i Det europæiske Råds
resolution af 5 « december 1978 om Det europæiske monetære System . Under alle

omstændigheder optages drakmen i kurven senest den 31 • december 1985"^.
For escudoens vedkommende kunne der tænkes en løsning i stil med den , der
blev valgt for Grækenland , således at ansøgerlandenes valutaer eventuelt
kan optages i ECU-kurven på én gang.

Ifølge Det europæiske Råds resolution om oprettelse af Det europæiske monetære
System vil valutaernes vægte i ECU' en blive taget op på ny og om nødvendigt
revideret inden for en frist af seks måneder fra systemets ikrafttræden og
derefter hvert femte år , eller , på anmodning, hvis en valutas vægt har ændret

sig med 25'fo.
I overensstemmelse med denne bestemmelse fandt der en gennemgang sted i sep

tember 19795 d.en næste gennemgang ventes at finde sted i september 1984 «
Kommissionens forslag

På baggrund af det ovenstående' foFesiarc-Kommiss.io.neåL^ .atrescudoen

...

optages i ECU , når der foretages en revision af sammenvejningen af de valutaer ,
der indgår i ECU , i henhold til de fremgangsmåder og betingelser , der er fast
lagt i Det europæiske Råds resolution af 5 » december 1978 om Det europæiske
monetære System .;

Under alle omstændigheder optages escudoen senest 5 3r efter datoen for
Portugals tiltrædelse af Fællesskabet .

1 ) Akter vedrørende Den hellenske Republiks tiltrædelse af De europæiske
- Plællesskaber - bilag VIII , stk . III , pkt . 3 .
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5 . Portugals deltagelse i støttemekanismerne : finansiel bistand på mellem
!),..«
2)
lang sigt

t kortfristet monetær støtte '

Den portugisiske delegation understregede i sin indledende erklæring, at

Portugal var overordentlig interesseret i at deltage i den "kortfristede
monetære støtte ", som var indført mellem medlemsstaternes centralbanker ,

og i den "finansielle "bistand på mellemlang sigt ", som var indført i hen
hold til Rådets beslutning af 22 . marts 1971 ? så snart Portugals finan
sielle stilling gjorde det ønskeligt .

Fællesskabet svarede , at der på et senere tidspunkt under tiltrædelsesforhandlingerne skulle fastsættes kvoter for Portugal i disse to kreditmekanismer .

Fællesskabet tilføjede , at Portugals deltagelse i disse to kreditmekanismer
er uafhængig af Portugals deltagelse i selve EMS ; dette gælder dog ikke den
meget kortfristede finansieringsmekanisme , som udgør en integrerende del af
EMS .

Kommissionen er nu i stand til at redegøre for sin holdning , for så vidt
angår de to kreditmekanismer .
Kommissionens forslag

a) Finansiel bistand på mellemlang sigt
Kommissionen har fastlagt Portugals kvote på grundlag af en række fortrinsvis
økonomiske indikatorer : HNP , IMF-kvote , eksport og andre løbende overførsler
til GECD-1 andene , befolkning.

1 ) Rådets beslutning af 22 . marts 1971 om indførelse af et system til ydelse af

finansiel bistand på mellemlang sigt ( 7l/l43/feøF ), ændret ved artikel 29 i

tiltrædelsesakten af 22 . januar 1972 og artikel 21 i tiltrædelsesakten af 28 .

maj 1979 samt ved Rådets beslutninger af 18 . december 1975 ( 75/785/eØF ), 19 *
december 1977 ( 78/49/EØF) og 21 . december 1978 ( 78/IO4I/EØF) .

2 ) Aftale af 9 « februar 1970 om fastlæggelse af et kortfristet monetært støtte
system blandt centralbankerne i Det europæiske økonomiske Fællesskabs medlems
stater , ændret ved akterne af 8 . januar 1973 , 12 . marts 1974 » 13 . december
1977 « 13 « marts 1979 og 9 « december 1980.
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Under hensyntagen til disse elementer er det rimeligt at tildele Portugal

en kvote på en fjerdedel af Nederlandenes kvote , dvs . lidt under Grækenlands

kvote ; kvoten bliver på 1,77$ i et Fællesskab med 11 medlemmer og 1,63$ i et
Fællesskab med 12 medlemmer , den maksimale forpligtelse skulle andrage
260 mio ECU .

Adspurgt af Kommissionen erklærede Det monetære Udvalg sig den 16 . november

1981 enigt i nedenstående tal .

På baggrund af de foranstående elementer foreslår Kommissionen , at medlems
staternes maksimale forpligtelser fastsættes som følger :

a) For et Fællesskab med 11 medlemmer :
mio ECU

%

Forbunds republikken Tfyskland

3 105

21,23

Frankrig

3 105

21,23

Det forenede Kongerige

3 105

21,23

Italien

2 070

14 » 15

Belgien

1 000

6,83

35

0,24

1 035

7 » 07

Danmark

465

3,18

Irland
Grœkenland

180
270

1,23
1,84

Portugal

260

1 , 77

Luxembourg

Nederlandene

I

A L T

•

14 630

100

b ) For et Fællesskab med 12 medlemmer :
mio ECU

.

%

Forbundsrepublikken Tyskland

3 105

19»50

Frankrig

3 105

19 » 50

Det forenede Kongerige

3 105

19»50

Italien

2 070

13,00

Belgien
Luxembourg

1 000
35

6,28
0,22

Nederlandene

1 035

° » 50
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mio ECU

Danmark

46 5

2,92

Irland

180

1»13

Grœkenland

270

1,69

260
1 295

1,63
8,13

Portugal
Spanien
I

A L T

15 925

100

b ) Kortfristet monetær støtte
Kommissionen haj? fastlagt Portugals kvote inden for den kortfristede mone
tære støtte ved hjælp af samme tal og samme principper som for den finansielle

"bistand på mellemlang sigt .

På "baggrund af disse elementer skulle Portugal , ligesom det var tilfældet for

den finansielle bistand på mellemlang sigt , tildeles en kvote på en fjerdedel

af Nederlandens kvote , dvs . 1,77% i et Fællesskab med 11 medlemmer og 1,63%
i et Fællesskab med 12 medlemmer * debitorkvoten skulle andrage 145 mi o ECU og
kreditorkvoten 290 mio ECU .

Adspurgt af Kommissionen erklærede Centralbankchefkomiteen sig den 8 . december

1981 enig i nedenstående tal og udstak nærmere retningslinjer for brugen af
debitor- og kreditorrallonger for de centralbanker i EF , som ikke deltager i
EI-IS 1 valutakursmekanismer .

Ved udarbejdelsen af bestemmelserne om EMS' funktion blev der indgået en
aftale om , at debitor- og kreditorrallongerne for centralbanker , der ikke

deltager i EMS 1 valutakursmekanisme , fortsat skulle være begrænset til 3 600
mio ECU .

Endvidere er det i artikel II-4 i aftalen om indførelse af kortfristet monetær

støtte bestemt , at den rallongekredit , der eventuelt ydes en bestemt central

bank, normalt ikke kan være mere end halvt så stor som de samlede debitorrallonger . Hvis Portugal ikke deltager i EMS , andrager Portugals maksimale træk
ningsmuligheder således 1 945 mi° ECU .
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Kommissionen foreslår derfor , at kvoterne inden for den kortfristede monetære
støtte fastsættes som følger .

a) Por et_Fæll e_sskab med ,y._medlemmer :
%

BEL 0 Β

LASS

Debitorkvote

Kreditorkvote

DET FOREN . KONGERIGE

1 740
1 740

3 480
3 480
3 480

21,23
21,23
21,23

ITALIEN

1 160

2 320

14,16

580

1 160

7,08

NEDERLANDENE

580

1 160

7,08

DANMARK

260

520

IRLAND

100

200

3,17
1,22

GRÆKENLAND

150

300

1,83

PORTUGAL

145

29O

1,77

8 195

16 "390

FORBUND SREP . TYSKLAND

1 740

FRANKRIG

BELGIEN j
LUXEMBOURG

I ALT

100

b ) Por et Fællesskab med 12 medlemmer :
1o

BEL 0 Β

LAND

Debit orkvote

Kreditorkvote

FORBUNDSREP . TYSKLAND

1 740

FRANKRIG

DET FOREN . KONGERIGE

1 740
1 740

3 480
3 480
3 480

ITALIEN

1 160

2 320

19,51
19,51
19,51
13,00

58Ο

1 160

6,50

NEDERLANDENE

58O

1 160

6,50

DANMARK

260

52Ο

IRLAND

100

200

2,91
1,12

GRÆKENLAND

I50

300

PORTUGAL

145

290

SPANIEN

725

1 450

8 920

17 840

BELGIEN j
LUXEMBOURG

I ALT

1,68
1,63
8,13
100

