
PR\1217582DA.docx PE659.084v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Økonomi- og Valutaudvalget

2020/0805(NLE)

6.11.2020

UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske 
Centralbanks direktion
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Irene Tinagli



PE659.084v01-00 2/52 PR\1217582DA.docx

DA

PR_NLE_MembersECB

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE .................................................3

BILAG 1: FRANK ELDERSONS CURRICULUM VITAE.....................................................5

BILAG 2: FRANK ELDERSONS BESVARELSE AF SPØRGESKEMAET..........................7



PR\1217582DA.docx 3/52 PE659.084v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks 
direktion
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets henstilling af 9. oktober 2020 (N9-0055/2020)1,

– der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Europa-
Parlamentet (C9-0331/2020),

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden 
for EU's økonomiske og monetære anliggender2,

– der henviser til sin afgørelse af 17. september 2019 om Rådets henstilling om 
udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank3,

– der henviser til sine afgørelser af 17. december 2019 om Rådets henstillinger om 
udnævnelse af to medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 130,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 14. oktober 2020 hørte Europa-Parlamentet 
om udnævnelsen af Frank Elderson til medlem af Den Europæiske Centralbanks 
direktion for en embedsperiode på otte år med virkning fra den 15. december 2020;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en 
bedømmelse af kandidatens kvalifikationer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i 
artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og behovet 
for, at Den Europæiske Centralbank er helt uafhængig, i henhold til artikel 130 i den 
nævnte traktat; der endvidere henviser til, at udvalget i forbindelse med denne 
bedømmelse modtog et curriculum vitæ fra kandidaten samt hans svar på det 
fremsendte spørgeskema;

C. der henviser til, at udvalget efterfølgende, den 9. november 2020, afholdt en høring af 
kandidaten, hvorunder denne efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra 

1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0008. 
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0093 og vedtagne tekster P9_TA(2019)0094. 
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udvalgets medlemmer;

D. der henviser til, at Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd består af medlemmerne af 
Den Europæiske Centralbanks direktion og de 19 chefer for de nationale centralbanker i 
de medlemsstater, der har euroen som valuta; der henviser til, at alle sidstnævnte til dato 
er mænd;

E. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt utilfredshed med 
udnævnelsesproceduren for medlemmer af direktionen for Den Europæiske Centralbank 
og har opfordret til at forbedre procedurerne i denne henseende; der henviser til, at 
Parlamentet har anmodet om, at det i god tid modtager en kønsafbalanceret kortliste med 
mindst to navne;

F. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 17. september 2019 afgav en positiv udtalelse 
om Rådets henstilling om at udnævne Christine Lagarde til den første kvindelige formand 
for Den Europæiske Centralbank;

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 17. december 2019 afgav positive udtalelser 
om Rådets henstillinger om udnævnelse af Fabio Panetta og Isabel Schnabel til 
medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion;

H. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i Styrelsesrådet for Den 
Europæiske Centralbank; der henviser til, at medlemsstaterne beklageligvis ikke har taget 
denne anmodning alvorligt, og opfordrer de nationale institutioner og EU-institutionerne 
til at arbejde aktivt for at opnå kønsbalance i de næste udpegelser; 

I. der henviser til, at alle institutioner og organer på EU-plan og nationalt plan bør 
gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre kønsbalance;

1. afgiver [en positiv/negativ] udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Frank 
Elderson til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [og anmoder Rådet om 
at trække sin henstilling tilbage og forelægge Europa-Parlamentet en ny henstilling];

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet og 
medlemsstaternes regeringer.



PR\1217582DA.docx 5/52 PE659.084v01-00

DA

BILAG 1: FRANK ELDERSONS CURRICULUM VITAE

Personoplysninger

Navn: Frank Elderson
Født: 18. maj 1970
Civilstand: Gift med María Pilar Nosti Escanilla (to børn)

Uddannelse

■ Columbia Law School, cand.jur. (Master of Laws (LL.M.)) (New York, USA) (1994-
1995)

■ Universidad de Zaragoza (Zaragoza, Spanien) (1993-1994)
■ Universiteit van Amsterdam, nederlandsk ret (Amsterdam, Nederlandene) (1990-1994)
■ Waltrip Senior Highschool (Houston, USA) (1988-1989)
■ Christelijk Gymnasium (Utrecht, Nederlandene) (1982-1988)

Erhvervserfaring

■ De Nederlandsche Bank NV
– Direktionsmedlem (siden juli 2011) og siden juli 2018 administrerende direktør 

med ansvar for tilsynet med banker, horisontale funktioner og integritetstilsyn 
samt juridiske anliggender

– General Counsel (2008-2011)
– Juridiske tjenester, divisionsdirektør (2007-2011)
– Banktilsyn, afdelingschef for ABN AMRO (2006-2007)
– Juridiske tjenester, afdelingschef (2004-2006)
– Juridiske tjenester, vicedivisionsdirektør (2001-2004)

■ Den Europæiske Centralbank
– Afdelingen for institutionel lovgivning, juridisk seniorekspert (2003)

■ De Nederlandsche Bank NV
– Juridiske tjenester, juridisk ekspert (1999-2000) og juridisk seniorekspert (2000-2001)

■ Houthoff Advocaten & Notarissen, Amsterdam
– Advokat (1995-1999)
Offentliggørelser

En række artikler og bidrag til adskillige bøger

Relaterede stillinger

■ Medformand for Baselkomitéen for Banktilsyns Taskforce on Climate-Related Risks 
(2020)

■ Medlem af Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) (2018)
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■ Medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (ECB), Frankfurt (2018)
■ Formand for centralbankernes og de tilsynsførendes netværk NGFS (Network for 

Greening the Financial System) (2018)
■ Formand for Nederlandenes platform for bæredygtig finansiering (2016)
■ Formand for Forbundseksekutivrådet (FEC) (2016, næstformand 2014-2016)

Sekundære stillinger

■ Medlem af Sustainable Markets Council (SMC) (2019)
■ Medlem af anklagemyndigheden i Nederlandenes Reflection Council (2019)
■ Medlem af EU's Højniveaugruppe vedrørende Bæredygtig Finansiering (2019)
■ Medlem af det rådgivende udvalg for "Erasmus Platform for Sustainable 

Value Creation", Rotterdam School of Management, Erasmus University i 
Rotterdam (2017)

■ Medlem af det rådgivende udvalg for videregående cand.jur. (Advanced 
LL.M.) inden for lovgivning og finansiering (Hazelhoff Centre for Financial 
Law, Leiden University) (2016)

■ Medlem af tilsynsrådet for Vereniging Hendrick de Keyser (2015)
■ Bestyrelsesformand for Stichting Nederlands Vioolconcours (2016, direktionsmedlem 

siden 2013)

Tidligere relaterede og sekundære stillinger

■ Observatør for EU's Højniveaugruppe vedrørende Bæredygtig Finansiering (2017-2019)
■ Administrerende direktør for den nationale afviklingsmyndighed (2015-2018)
■ Medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) (2015-2018)
■ Medlem af afviklingsudvalget (ResCo) under Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

(EBA) (2015-2018)
■ Formand for National Forum on the Payment System (NFPS) (2011-2014)
■ Medlem af Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB's) retsudvalg (2000-2011, 

undtagen 2006-2007)
■ Medlem af styrelsesrådet for det bevilgede professorat inden for læseadfærd, Vrije 

Universiteit Amsterdam
■ Formand for tilsynsrådet for Dutch Reading Foundation (2017-2020)
■ Formand for Dutch Reading Foundation (2015-2017)
■ Medlem af Dutch Investment Institution (platformen NLII) (2015-2018)
■ Medlem af Study Society for Economic Politics (SEP) (2016-2018)
■ Medlem af det rådgivende udvalg for cand.jur. inden for lovgivning og økonomi, Utrecht 

University School of Law (2011-2015)
■ Medlem af tilsynsrådet for professoratet inden for finansiel infrastruktur og systemisk 

risiko, Tilburg University (2012-2014)
Medlem af tilsynsrådet for Stichting Geld - en Bankmuseum (2012-2014)
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BILAG 2: FRANK ELDERSONS BESVARELSE AF SPØRGESKEMAET

A. Personlig og faglig baggrund

1. De bedes fremhæve de vigtigste aspekter af Deres faglige kvalifikationer inden for de 
monetære, finansielle og forretningsmæssige områder og de vigtigste aspekter af Deres 
europæiske og internationale erfaring.

Som uddannet jurist (niversitetet i Amsterdam, universitetet i Zaragoza og universitetet i 
Columbia) blev jeg ansat i den nederlandske centralbank (De Nederlandsche Bank - DNB) i 
1999 efter at have arbejdet som advokat med speciale i europæisk konkurrenceret i fire år. Inden 
jeg blev udnævnt som medlem af DNB's direktion i 2011, besad jeg forskellige stillinger inden 
for banktilsyn og juridiske anliggender (herunder som chefadvokat for DNB). Jeg var medlem 
af ECB's retsudvalg i næsten et årti. Som medlem af DNB's direktion har jeg haft ansvaret for 
bl.a. bankafvikling, betalingssystemer og pengesedler, tilsyn med pensionsfonde, IKT og 
personale. Jeg har i øjeblikket ansvaret for at føre tilsyn med banker, tilsyn med bekæmpelse af 
hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt juridiske anliggender, og jeg repræsenterer 
Nederlandene som medlem af ECB's tilsynsråd.

Som medlem af i) DNB's direktion i mere end ni år, ii) ECB's tilsynsråd og iii) Baselkomitéen 
for Banktilsyn og tidligere medlem af iv) Den Fælles Afviklingsinstans har jeg fået erfaring 
med og kendskab til en lang række områder, som er vigtige for ECB. Jeg har i disse roller været 
vidne til og bidraget til at formulere politiske reaktioner på adskillige kriser såsom den store 
finanskrise, den europæiske gældskrise og nu også covid-19-krisen. 

Som medstifter af og formand for centralbankernes og de tilsynsførendes netværk NGFS 
(Network for Greening the Financial System) har jeg bidraget til, at NGFS har udviklet sig til 
et reelt globalt initiativ med 75 deltagende centralbanker og tilsynsmyndigheder, herunder 
ECB, og 13 observatører, herunder IMF, Verdensbanken og BIS. Af NGFS' seneste resultater 
kan nævnes publikationer om analyse af klimascenarier for centralbanker og tilsynsførende og 
en vejledning til tilsynsførende om, hvordan klimarelaterede og miljømæssige risici kan 
integreres i tilsynsvirksomhed. Jeg er desuden medformand for Baselkomitéen for Banktilsyns 
Taskforce on Climate-Related Risks.

2. Besidder De nogen erhvervsmæssige eller finansielle poster, eller er De underlagt 
andre forpligtelser, der kan vise sig uforenelige med Deres fremtidige arbejdsopgaver, eller er 
der andre faktorer af personlig eller anden art, som Europa-Parlamentet bør tage i betragtning 
i forbindelse med behandlingen af Deres udpegelse?
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Nej, som understreget i min interesseerklæring, der i overensstemmelse med de i ECB's fælles 
adfærdskodeks fastsatte krav er blevet offentliggjort på webstedet for ECB's banktilsyn.

3. Hvilke retningsgivende målsætninger vil De stræbe efter at opnå i Deres embedsperiode 
i Den Europæiske Centralbank?

Det er vigtigt, at alle europæiske institutioner, herunder ECB, i overensstemmelse med deres 
eget mandat stræber efter at skabe stabilitet og velstand i hele Europa. ECB spiller i kraft af sit 
mandat en central rolle i at understøtte Den Økonomiske og Monetære Unions succes i Europa. 
Min første målsætning vil være at sikre, at ECB lever op til sit mandat som fastsat i EU-
traktaterne. Mit mål på kort sigt vil være at sikre, at ECB inden for rammerne af bankens mandat 
gør alt, hvad den kan, så længe der er brug for det, for at opretholde prisstabilitet med henblik 
på at overvinde den aktuelle covid-19-krise. Min anden målsætning vil være at sikre, at der 
tages behørig og rettidig hånd om de langsigtede udfordringer såsom klimaændringer, 
digitalisering og innovation. Min tredje målsætning vil være aktivt at fremme fordelene ved 
euroen og slå til lyd for en mere komplet Økonomisk og Monetær Union. Dette omfatter særligt 
en komplet bankunion med en europæisk indskudsforsikringsordning og fremme af en reel 
kapitalmarkedsunion. Min sidste målsætning vil være at bidrage til tydelig kommunikation af 
ECB's politiske valg og til en dialog med ECB's interessenter, der skal være så åben som mulig.

B. ECB's pengepolitik

4. Hvordan skal ECB efter Deres mening føre sin pengepolitik under de aktuelle 
makroøkonomiske forhold? Hvordan vurderer De ECB's resultater for så vidt angår 
opfyldelsen af bankens hovedmål om at fastholde prisstabilitet?

I traktaten er prisstabilitet tydeligt fastlagt som ECB's primære mandat. Traktaten giver dog 
ikke en klar definition af, hvad der menes med prisstabilitet. I 1998 definerede Den 
Europæiske Centralbanks Styrelsesråd prisstabilitet som en stigning fra år til år i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for euroområdet på under 2 %. Styrelsesrådet 
præciserede på baggrund af en gennemgang af dets strategi i 2003, at det sigter mod at holde 
inflationsraterne under, men dog tæt på, 2 % på mellemlang sigt. 

ECB har haft succes med at nå sin målsætning om prisstabilitet, og den gennemsnitlige HICP-
inflation har siden 1999 i store træk fulgt Styrelsesrådets inflationsmål. Samtidig hermed er 
inflationen i løbet af det seneste årti faldet og har efterfølgende konsekvent ligget under 
Styrelsesrådets mål. Styrelsesrådets engagement i at opnå symmetri i inflationsmålet har i 
denne forbindelse været vigtigt for at tydeliggøre, at for lav inflation kan være lige så 
bekymrende for pengepolitiske beslutningstagere som for høj inflation. Udbruddet af covid-
19-krisen udgør en yderligere udfordring, og ECB har været meget konsekvent i sin hurtige 
vedtagelse af pengepolitiske foranstaltninger for at begrænse krisens økonomiske 
konsekvenser og risiciene for prisstabiliteten.

Det er min vurdering, at de gældende pengepolitiske foranstaltninger, navnlig den pakke af 
foranstaltninger, der er truffet siden marts som svar på covid-19-pandemien, har vist sig 
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effektive med hensyn til at opretholde gunstige finansieringsvilkår for alle sektorer og 
jurisdiktioner i hele euroområdet og har ydet vigtig støtte til understøttelse af den økonomiske 
genopretning og til beskyttelse af prisstabiliteten på mellemlang sigt. De foranstaltninger, der 
er blevet indført siden marts, har bidraget til den vellykkede stabilisering af de finansielle 
markeder og til at lempe det pengepolitiske standpunkt, hvilket har bidraget til at modvirke 
den væsentlige nedgradering af inflationsudsigten, som pandemien har medført. Det sikrer, at 
alle sektorer, herunder virksomheder, husstande og regeringer, fortsat kan drage fordel af de 
imødekommende finansielle betingelser under disse vanskelige omstændigheder. 

Slutteligt vil jeg gerne bemærke, at ECB's strategi i øjeblikket er under revision, og der vil i 
den forbindelse blive foretaget en vurdering af bl.a. definitionen af prisstabilitet og 
Styrelsesrådets inflationsmål samt de instrumenter, som over tid kan yde støtte hertil. For at 
sikre, at ECB på bedst mulig måde lever op til sit mandat, er det afgørende, at der foretages en 
grundig analyse og drøftelse af de forskellige instrumenter, som ECB har iværksat indtil nu. 
Dette omfatter navnlig en evaluering af deres virkninger, både tilsigtede og utilsigtede.

5. Hvad er Deres mere overordnede syn på, hvordan de pengepolitiske beslutninger er 
blevet truffet før i tiden, og mener De, at proceduren bør laves om, og i givet fald hvordan? 
Hvilke er i Deres optik de største risici og udfordringer, som ECB står over for?

Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger er baseret på makroøkonomiske, monetære og 
finansielle data samt på de grundige analyser, som ECB's og Eurosystemets personale 
foretager. En vigtig del af beslutningsprocessen er de kvartalsprognoser, som ECB's og 
Eurosystemets personale udarbejder. De giver en grundig vurdering af vækst- og 
inflationsudsigterne og de risici, som disse udsigter er omgivet af.

Kombinationen af kvantitativ analyse og anvendelsen af økonomiske modeller er afgørende 
for vurderingen af forskellige politiske valgmuligheder. Denne databaserede proces gør det 
endvidere muligt for Styrelsesrådet at træffe beslutninger, som også markedsdeltagerne kan 
forstå. Styrelsesrådet bør fortsætte denne praksis, samtidig med at det sikrer, at dets analytiske 
værktøjskasse bliver ved med at være passende til formålet i et makroøkonomisk, 
miljømæssigt og finansielt landskab under udvikling. Det er samtidig vigtigt at anerkende, at 
morgendagens udfordringer sandsynligvis vil være forskellige fra de udfordringer, som vi står 
over for i dag. Jeg støtter derfor, at et af de interessante emner, som den igangværende 
gennemgang af strategien kommer til at omfatte, er en vurdering af videngab i de primære 
modeller, der anvendes i forbindelse med pengepolitisk beslutningstagning, for at give en 
bedre forståelse for økonomiens funktionsmåde til støtte for ECB's mandat. Når det er sagt, og 
af hensyn til kompleksiteterne i vores moderne økonomier, vil vækst- og inflationsudgifterne 
altid være underlagt væsentlig usikkerhed og kan ikke styres helt præcist af de økonomiske 
beslutningstagere, herunder centralbankerne.

Det er i denne sammenhæng mindst lige så vigtigt, at Styrelsesrådet træffer beslutninger, som 
den bredere målgruppe af europæiske borgere kan forstå. Styrelsesrådet bør fortsætte med 
omhyggeligt at gøre rede for, hvordan det har inddraget forskellige hensyn i sine 
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pengepolitiske beslutninger og i sin proportionalitetsvurdering af udrulningen af et specifikt 
sæt pengepolitiske værktøjer. Det er vigtigt, at ECB fortsætter sin løbende vurdering af, 
hvordan bankens pengepolitiske foranstaltninger opfylder deres tiltænkte formål, står i 
rimeligt forhold til risikoen for målsætningen om prisstabilitet og effektueres på en 
proportionel måde. Slutteligt bør Styrelsesrådet i sin vurdering fortsat inddrage de økonomiske 
hensyn og de af borgerne udtrykte bekymringer, som f.eks. kortlægges i forbindelse med 
lyttearrangementer som dem, der i øjeblikket afholdes i tilknytning til gennemgangen af 
strategien, med henblik på at berige de pengepolitiske drøftelser.

Den aktuelle covid-19-pandemi og de heraf følgende makroøkonomiske konsekvenser er 
stadig en udfordring for ECB og for Unionen som helhed. ECB bør fortsætte med at gøre brug 
af alle sine instrumenter for at sikre, at finansieringsvilkårene bliver ved med at være gunstige 
for at støtte den økonomiske genopretning og modvirke pandemiens negative indvirkning på 
den projekterede inflationssti.

ECB står samtidig over for både mellemlange og langsigtede udfordringer, som spænder fra 
udformningen af pengepolitik og en digital centralbanksvaluta til klimaændringer. Disse er 
nogle af emnerne i den igangværende gennemgang af strategien, og jeg vil se frem til at deltage 
i drøftelserne heraf. 

6. Hvordan vurderer De virkningerne af lave rentesatser?

Lave rentesatser skal vurderes i sammenhæng med vedvarende demografiske ændringer, 
globale opsparingsoverskud og en afmatning i produktionsvæksten. Disse udviklinger har 
bidraget til et fald i markedsrenten i avancerede økonomier i løbet af de seneste årtier. 
Pengepolitikken afspejler denne udvikling i rentestabiliteten og har i de senere år ydet 
væsentlig politisk støtte til økonomien for at sikre, at inflationen konvergerer sikkert med 
ECB's mål.

Det vedholdende lave rentemiljø kombineret med udrulningen af atypiske pengepolitiske 
værktøjer har også skabt bekymringer om de negative bivirkninger ved pengepolitik. De 
nævnte bivirkninger er relateret til potentiel disintermediation på finansielle markeder, 
overdreven afhængighed af finansiering fra centralbanker, en komprimering af rentemarginer 
med potentielle konsekvenser for bankernes rentabilitet til følge, overdreven risikotagning, 
fejlallokering af ressourcer og distributive virkninger. Mange af disse bivirkninger er også 
knyttet til den langvarige anvendelse af imødekommende standardrentepolitik. Som følge af 
den direkte intervention på finansielle markeder og indvirkningen af udvidelsen af 
centralbankernes balance kan bivirkningerne af atypiske pengepolitiske værktøjer ikke desto 
mindre i praksis være vigtigere end dem, der er forbundet med konventionel pengepolitik.

Der er overordnet set tydelig evidens for, at borgerne i euroområdet fortsat har gavn af de lave 
renter. ECB's pengepolitiske foranstaltninger har siden 2014 haft en væsentlig indvirkning på 
den økonomiske aktivitet. Dette har ført til flere arbejdspladser og højere lønninger og derved 
øget husstandsindkomsten. Lave renter kan føre til lavere renteindtægter og pensionsformuer. 
Husstandene sparer samtidig ikke blot op, men optager også lån og investerer og vil i kraft 
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heraf få gavn af lavere renteudgifter (på forbrugerlån og realkreditlån) og en forbedret 
husstandsformue som følge af højere aktivpriser, herunder boligpriser. Der er betydelig 
evidens for, at fordelene ved det lave rentemiljø vil fortsætte med at være større end de 
negative bivirkninger. Selv når den samlede opgørelse over fordele og omkostninger ved 
pengepolitik viser sig at være positiv, fratager det dog ikke ECB sin forpligtelse til fortsat at 
føre nøje tilsyn med indvirkningen af dens pengepolitiske foranstaltninger via specifikke 
transmissionskanaler og sektorer. Proportionalitetsprincippet kræver, at ECB, for at leve op til 
sit mandat, vælger det sæt instrumenter, som muliggør dette, samtidig med at der genereres så 
få bivirkninger som muligt. Da foranstaltningers effektivitet og bivirkninger kan ændre sig 
med tiden, bør der løbende foretages en evaluering heraf.

Beslutningerne fra september 2019 viste, at Styrelsesrådet er opmærksomt på de eventuelle 
bivirkninger og er klar til at reagere, hvis det bliver nødvendigt. Styrelsesrådet vedtog den 
tostrengede ledelsesstruktur for at støtte transmissionen af dets pengepolitik med henblik på 
at mindske bivirkningerne fra ECB's negative rentepolitik blandt høje niveauer af 
overskudslikviditet. 

7. Hvad er Deres holdning til ECB's pengepolitiske reaktion på covid-19-krisen? Bør 
opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (herefter kaldet "PEPP") 
efter Deres mening være af mere permanent karakter?

Hvor finanspolitik er det primære værktøj til at mindske covid-19-krisens økonomiske 
indvirkning, har de pengepolitiske foranstaltninger, som ECB har truffet siden marts, spillet 
en vigtig rolle med hensyn til at stabilisere markeder, beskytte kreditgivning og yde støtte til 
genopretningen. Dette beskytter til gengæld prisstabiliteten på mellemlang sigt i 
overensstemmelse med ECB's mandat.

Indvirkningen af ECB's foranstaltninger på finansieringsvilkårene i økonomien har en 
stabiliserende virkning på makroøkonomiske udviklinger: Investeringsniveauet falder knap så 
meget, og arbejdspladser bevares. Uden disse foranstaltninger til at supplere de af de nationale 
regeringer og andre europæiske institutioner vedtagne foranstaltninger ville euroområdet stå 
over for en langt værre vækst- og inflationsudsigt omgivet af højere halerisici. 

Da pandemien ramte euroområdets økonomi i starten af året, lancerede ECB 
opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) med det formål 
at stabilisere markeder og yde støtte til euroområdets økonomi i disse udfordrende tider. PEPP 
er et midlertidigt, målrettet og proportionalt instrument, som har til formål at stabilisere 
markeder og yde støtte til euroområdets økonomi i disse udfordrende tider. For at opfylde sine 
målsætninger som et nødinstrument er PEPP udformet med større fleksibilitet over tid, på 
tværs af markeder og jurisdiktioner, sammenlignet med ECB's nuværende program for opkøb 
af aktiver. PEPP's fleksibilitet har været afgørende for stabiliseringen af finansielle markeder 
i forbindelse med pandemien. 

Dets midlertidige karakter afspejles i den tidsmæssige udstrækning for opkøb af nettoaktiver 
under PEPP, som Styrelsesrådet har udtalt under alle omstændigheder vil vare, indtil 



PE659.084v01-00 12/52 PR\1217582DA.docx

DA

Styrelsesrådet vurderer, at den kritiske fase af covid-19 er overstået. PEPP er endvidere blevet 
udformet på en målrettet måde for at håndtere de specifikke chok og tilknyttede risici, som 
euroområdet står over for i forbindelse med pandemien. Kalibreringen af PEPP er dermed, 
som anført af Styrelsesrådet, direkte forbundet med pandemiens udvikling og dens 
konsekvenser for transmissionen af pengepolitik samt den økonomiske udsigt. 

8. Hvordan ser De pengepolitikken udvikle sig på den nedre nulgrænse?

Det er i sandhed mere udfordrende at føre pengepolitik, når de vigtigste renter er tæt på den 
effektive nedre grænse. Da renterne efter finanskrisen nåede niveauer tæt på nul, formåede 
ECB dog at skabe mere stimuli ved hjælp af politikker for balancer, vejledning om den 
fremtidige retning og negative rentepolitikker. Disse instrumenter blev anset for at være 
ukonventionelle, da centralbankerne manglede erfaring med deres udrulning, men de har vist 
sig at være effektive med hensyn til at skabe yderligere politisk imødekommenhed over for 
økonomien.

Selv om ECB har fået betragtelig erfaring med værktøjer, som kan skabe politisk 
imødekommenhed tæt på den effektive nedre grænse, er de fortsat underlagt en større grad af 
usikkerhed end konventionelle rentepolitikker. Dette hænger eksempelvis sammen med det 
synspunkt, at indvirkningen af disse værktøjer er afhængig af de vedholdende 
makroøkonomiske og finansielle omstændigheder og derfor kan variere over tid både for så 
vidt angår effektivitet, men også i relation til eventuelle bivirkninger. Dette opfordrer til nøje 
overvågning og fortsat opdatering af omfanget af de pengepolitiske interventioners fortsatte 
proportionalitet. Jeg glæder mig i denne sammenhæng over, at de høstede erfaringer og den 
tilegnede viden om atypiske pengepolitiske værktøjer er et vigtigt element i gennemgangen af 
strategien. 

9. Hvad er efter Deres mening indvirkningen af og bivirkningerne ved opkøb af aktiver? 
Hvilke risici og fordele er efter Deres mening forbundet med programmet til opkøb af 
virksomhedsobligationer (CSPP)? Hvordan vil De sikre gennemsigtighed i forbindelse med 
gennemførelsen af programmet for opkøb af aktiver (APP)?

ECB's programmer for opkøb af aktiver, herunder APP og PEPP, har vist sig at være yderst 
effektive med hensyn til at lempe de finansielle betingelser. Opkøb af aktiver har som følge af 
deres virkning for de finansielle betingelser haft en væsentlig positiv indvirkning på 
økonomien og arbejdsmarkedet. ECB's analyser tyder endvidere på, at inflationen er højere, 
end den ville have været, hvis der ikke var blevet opkøbt aktiver, selv om inflationen fortsat 
er lavere end Styrelsesrådets inflationsmål. 

Pengepolitiske foranstaltninger kan også have bivirkninger, navnlig for finansielle aktivers 
priser, banker, andre finansielle institutioner, afhængigheden af centralbankers finansiering, 
allokeringen af ressourcer, boligmarkeder og husstandes finansielle situationer. Sådanne 
bivirkninger kan blive endnu mere udtalte, jo længere tid foranstaltningerne finder anvendelse, 
og jo mere intensivt de administreres. Det er derfor vigtigt, at udviklingen af sådanne 
eventuelle bivirkninger fortsat overvåges, og at det sikres, at de ikke overskygger den 
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ekspansive indvirkning, som ECB's foranstaltninger har på økonomien.

En imødekommende pengepolitik giver normalt finansielle investorer og kreditformidlende 
institutioner incitament til at gå over til mere risikofyldte aktiver, herunder til at yde mere 
kredit til husstande og virksomheder. Dette er en tiltænkt virkning af pengepolitik (ofte omtalt 
som porteføljeomlægningskanalen), da det medfører, at den monetære stimulans løber 
igennem til sektorer, som ikke er indehavere eller udstedere af anerkendte værdipapirer og 
derfor ikke har direkte gavn af opkøbsprogrammerne. Hvis der tages overdrevne risici, kan det 
dog bidrage til, at der opbygges risici for den finansielle stabilitet. Pengepolitik og navnlig 
opkøb af aktiver kan også påvirke markeders funktionsmåde ved at skævvride kursdannelse 
for obligationer fra økonomiske grundforhold og påvirke likviditetsvilkår i visse 
markedssegmenter. Indtil videre tyder analyser på, at kursdannelse på 
statsobligationsmarkeder i euroområdet stort set er intakt, og at opkøb faktisk har understøttet 
markedernes funktionsmåde i perioder, hvor de har været under alvorligt pres.

For så vidt angår programmet til opkøb af virksomhedsobligationer er en af de tydelige fordele 
den støtte, som disse opkøb har ydet til erhvervslivets finansieringsomkostninger og derved 
erhvervslivets investeringer og realøkonomien. Det har også haft en positiv afsmittende 
virkning på finansieringsvilkårene for alle virksomheder i euroområdet, herunder for dem, der 
ikke er afhængige af kapitalmarkeder for at opnå finansiering, såsom små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er).

Samtidig er det vigtigt, at de risici, der er knyttet til programmerne for opkøb af aktiver, 
overvåges nøje og kontinuerligt. Risici bør administreres, således at de fastholdes på et niveau, 
som ikke truer ECB's balance, hvorved dens kapacitet til at opfylde sit mandat beskyttes.

Slutteligt har gennemsigtighed spillet en central rolle i APP og PEPP ved at gøre det muligt 
for markedsdeltagerne at få en bedre forståelse for, hvordan programmerne gennemføres. 
Regelmæssig offentliggørelse af oplysninger om de i henhold til APP og PEPP foretagne 
opkøb og beholdninger på ECB's websted er derfor af afgørende betydning.

10. Hvad er Deres største forventning til gennemgangen af rammen for ECB's 
pengepolitik? Hvad udgør de største udfordringer for gennemgangen? Bør ECB udarbejde en 
ny definition af den kvantitative definition af målet for prisstabilitet og hvordan? Hvad er i 
denne henseende Deres holdning til FED's beslutning fra august 2020?

Gennemgangen af ECB's monetære strategi, som mod forventning blev forsinket på grund af 
covid-19, er blevet genoptaget og vil være et vigtigt fokus i det kommende år. Jeg forventer 
en bred og åben drøftelse, som også tager højde for, hvordan hensyn såsom finansiel stabilitet 
og klimaændringer kan påvirke prisstabiliteten på mellemlang sigt.

Gennemgangsprocessen er delt op i en række drøftelser i Styrelsesrådet og understøttes af 
seminarer, som udarbejdes af Eurosystemets personale, hvor der tages højde for de 
synspunkter, der er blevet indsamlet fra andre interessenter. Jeg mener i denne sammenhæng, 
at Europa-Parlamentets input er særligt relevant, og jeg glæder mig over, at formanden for 
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ECB har indvilliget i en tættere interaktion i forbindelse med gennemgangen af ECB's strategi 
og i at sikre, at de regelmæssige dialoger mellem ECB og Europa-Parlamentet kommer til at 
spille en central rolle.

Styrelsesrådets seminarer understøttes af dybdegående forberedende arbejde, som udføres af 
10 dedikerede arbejdsgange i Eurosystemet. Arbejdsgangene omfatter en lang række emner: 
måling af inflation, ECB's målsætning for prisstabilitet, Eurosystemets modellering, 
globalisering, digitalisering, klimaændringer, finansiel stabilitet og makroprudentielle 
politikker, finansiel formidling, som ikke foretages af en bank, kommunikation og 
interaktionen mellem pengepolitik og finanspolitikker. 

Målet med gennemgangen af ECB's strategi er at sikre, at ECB's pengepolitiske strategi er 
robust og egnet til formålet både i dag og fremadrettet.

Den præcise definition af vores hovedmål vil meget tydeligt fremgå af gennemgangen af 
strategien. En klar formulering af, hvad Styrelsesrådet ønsker at opnå, er afgørende for 
Styrelsesrådets jagt på prisstabilitet. Dette fremmer også gennemsigtighed og ansvarlighed for 
de pengepolitiske beslutninger, der er blevet truffet.

I lyset af den igangværende gennemgang af strategien ville det være for tidligt at drage 
konklusioner herom samt om eventuelle andre aspekter.

FED's seneste reviderede erklæring om langsigtede mål og pengepolitisk strategi fastlægger 
en ny strategisk ramme, som omfatter væsentlige ændringer, der er relateret til begge sider af 
FED's dobbelte mandat – maksimal beskæftigelse og prisstabilitet. Jeg har med stor interesse 
bemærket FED's gennemgang og ser frem til at deltage i gennemgangen af ECB's strategi. Jeg 
bør gøre opmærksom på, at ECB inden for rammerne af sit mandat foretager sin egen 
uafhængige gennemgang, og gennemgangene af andre centralbankers strategier (herunder 
FED) bør ikke ses som havende direkte indvirkning på ECB's strategi.

11. Hvordan vil De vurdere den nuværende forståelse for inflationsdynamikker og de 
primære faktorer, som har drevet inflationens bevægelser de senere år? Er De af den 
opfattelse, at inflationen er undervurderet i euroområdet, som følge af at andelen af 
boligudgifter ikke i tilstrækkelig grad medtages i HICP-kurven? Ville De opfordre til en 
justering af kurven?

Det er afgørende for ECB, at denne har en forståelse for inflationsdynamikker såvel som for 
de primære drivkræfter bag inflation, og hvordan de udvikler sig over tid. For pengepolitiske 
beslutningstagere har det at få fuld forståelse for inflationsdynamikker vist sig at være en større 
udfordring end hidtil, da mange forskellige faktorer ud over pengepolitik påvirker inflationen 
på samme tid. ECB er i denne henseende nødt til at være åben over for forskellige forklaringer 
på lav inflation, som alle kan være relevante på samme tid, men måske kræver en 
forskelligartet politisk reaktion.
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Som eksempel herpå kan jeg henvise til rapporten om lav inflation, som blev offentliggjort i 
2016. Den fremhæver de to typer af faktorer, som danner grundlag for inflationsdynamikker. 
For det første kan strukturelle faktorer, som ændrer vores økonomis funktionsmåde, forklare 
de langsigtede tendenser inden for inflation. Mest bemærkelsesværdigt er det, at disse omfatter 
globalisering, arbejdsstyrkens faldende forhandlingsstyrke, teknologisk fremgang og 
demografiske tendenser. For det andet kan chok – enten på udbudssiden eller 
efterspørgselssiden – påvirke inflationsdynamikkerne via forskellige kanaler.
På nuværende tidspunkt består udfordringen med at forstå inflation i at måle de kortsigtede og 
langsigtede indvirkninger, som pandemien har på inflation og navnlig kerneinflation. 

Det af Eurostat sammensatte harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) sikrer, at alle lande i 
Unionen følger den samme metodologi. HICP-inflation repræsenterer et prisindeks af høj 
kvalitet og har fungeret godt i mange dimensioner, men det er ikke perfekt. Dette er grunden 
til, at jeg glæder mig over de forbedringer i HICP-metodologien, som er blevet indført i løbet 
af årene, og over, at der i forbindelse med gennemgangen af ECB's strategi også vil blive 
kigget på problemet med måling af inflation. Medtagelse af ejerboliger i HICP-beregninger 
med henblik på at inkludere alle boligrelaterede forbrugsudgifter kunne potentielt være en 
vigtig forbedring, som også stemmer bedre overens med, hvordan europæiske borgere oplever 
inflation i deres dagligdag. 

Der er dog tekniske udfordringer ved at indarbejde ejerboliger, og der findes ikke nogen 
perfekt løsning. Jeg vil se frem til at deltage i gennemgangen af strategien for at udveksle 
synspunkter om, hvordan disse udfordringer kan håndteres.

Indarbejdelse heraf i HICP vil, som antydet i de foreløbige vurderinger, der er baseret på en 
eksperimentel indikator for ejerboliger, i praksis kun få en begrænset indvirkning på den 
gennemsnitlige inflation.

12. Hvad er Deres holdning til heterogeniteten af monetære vilkår og adgang til kredit i 
euroområdet og indvirkningen heraf på ECB's ensartede pengepolitik, navnlig som følge af de 
økonomiske divergenstendenser, som covid-19 har medført?

Selv om der altid vil være visse forskelle i finansieringsvilkårene blandt medlemsstaterne i 
euroområdet, idet disse afspejler de strukturelle forskelle og forskellene i den økonomiske 
udsigt, var der, efter covid-19-krisen ramte økonomien i euroområdet, en tydelig risiko for 
fragmentering, som ville hæve divergensen til et sådant niveau, at den ikke længere ville være 
overensstemmende med en gnidningsfri transmission af ECB's imødekommende pengepolitik 
for alle sektorer og jurisdiktioner. 

De foranstaltninger, der er blevet indført siden marts, og navnlig PEPP og TLTRO III, er blevet 
udformet med henblik på at støtte transmission til alle sektorer og jurisdiktioner i euroområdets 
økonomi. Estimater tyder på, at PEPP sammen med den i marts offentliggjorte APP-ramme 
på yderligere 120 mia. EUR havde en væsentlig indvirkning i form af reducering af 
terminspræmien på den gennemsnitlige 10-årige rente på statsobligationer i euroområdet, som 
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generelt er en vigtig komponent i de lange renter. Indvirkningen har været vekslende fra land 
til land, og faldet har været større i de lande, som er blevet ramt hårdest af pandemien.

TLTRO III-operationernes udnyttelse i juni og september (tilsammen tæt på 
1,5 billioner EUR) var uventet høj og spredt. Ifølge udlånsundersøgelsen fra oktober 2020 for 
bankerne i euroområdet blev det af bankerne antydet, at TLTRO III-likviditet i høj grad støtter 
deres udlån, navnlig til virksomheder. Bankerne antydede endvidere, at TLTRO'er har en 
positiv indvirkning på deres likvide midler og på vilkårene for markedsbaseret finansiering 
samt en lempende indvirkning på de vilkår og betingelser, som låntagerne tilbydes. 
TLTRO'erne har dermed bidraget til en mere ensartet transmission af ECB's pengepolitik.

En mere ensartet genopretning fra krisen ville støtte den pengepolitiske effektivitet i 
euroområdet. Styrelsesrådet skræddersyr sine pengepolitiske beslutninger til udviklinger i 
euroområdets økonomi som helhed, men skal også sikre, at dets pengepolitik når ud til alle 
områder i økonomien og alle jurisdiktioner i sin forfølgelse efter prisstabilitetsmandatet.

Finanspolitik er afgørende for vejen mod en ensartet genopretning. Kommissionens 
genopretningsplan Next Generation EU vil eksempelvis spille en vigtig rolle i forsøget på at 
genetablere lige konkurrencevilkår og støtte dem, der er blevet hårdest ramt af pandemien. 

Jeg glæder mig derfor meget over denne plan, som vil styrke det indre marked og skabe en 
varig og velstående genopretning, samtidig med at der ydes støtte til EU's grønne og digitale 
prioriteter. 

13. Hvordan kan ECB efter Deres mening bidrage til økonomisk vækst, økologisk 
omstilling og fuld beskæftigelse, samtidig med at ECB fuldt ud opfylder sit hovedmål om at 
fastholde prisstabilitet? Hvilke yderligere pengepolitiske foranstaltninger vil efter Deres 
mening kunne forbedre de positive virkninger af pengepolitikken på realøkonomien?

Som forankret i traktaten er hovedmålet med ESCB at fastholde prisstabilitet. "Uden at 
målsætningen om prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB [dog] de generelle økonomiske 
politikker i Fællesskabet med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål 
som fastsat i artikel 2." Med andre ord kan pengepolitik tydeligvis spille en afgørende rolle 
ved at yde støtte til realøkonomien. I det nuværende miljø med lav efterspørgsel og en 
inflation, som ligger under Styrelsesrådets inflationsmål, er pengepolitik faktisk nøglen til at 
støtte både økonomisk vækst og inflation. 

En understøttelse af husstandsforbruget og virksomheders investeringer er en afgørende 
transmissionsmekanisme, som bevirker, at pengepolitik kan opfylde målsætningen om 
prisstabilitet. Der er omfattende evidens, som viser, at de pengepolitiske foranstaltninger, der 
er blevet truffet siden midten af 2014, har haft en væsentlig indvirkning på beskæftigelse, 
indkomst og vækst. 

De foranstaltninger, der er blevet truffet siden marts 2020, om opkøb af aktiver og TLTRO-
parametrene, vil endvidere tilvejebringe væsentlig støtte til den økonomiske genopretning og 
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have modvirket de værst tænkelige udfald. 

Den igangværende gennemgang af ECB's strategi vil give en mulighed for at få en bedre 
forståelse af, hvordan de langsigtede tendenser kan påvirke de variable, som vi overvåger 
regelmæssigt, og til en vis grad skabe kontrol. Blandt disse tendenser er demografisk 
omstilling, disruptive teknologiske ændringer og global opvarmning i høj grad fremtrædende. 

14. I hvilket omfang mener De, at håndtering af klimaændringer og andre 
bæredygtighedsspørgsmål falder inden for ECB's mandat? Hvad er Deres holdning til 
virkningerne af ECB's politik vedrørende klimaændringer? Mener De, at ECB bør bringe sin 
beholdning af aktiver i overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen om klimaændringer? Bør ECB's program for opkøb af aktiver være i 
overensstemmelse med EU's klassificeringsramme? Hvilken rolle vil ECB få i netværket NGFS 
(Network for Greening the Financial System)? Hvordan kan ECB omsætte de vigtigste 
anbefalinger i NGFS' omfattende rapport med titlen "A call for action, Climate change as a 
source of financial risk" (en opfordring til handling, klimaændringer som en kilde til 
finansielle risici), som er rettet mod centralbanker, til praksis? I hvilket omfang bidrager 
grønne obligationer efter Deres mening til dekarbonisering, og hvordan vurderer De i denne 
henseende den seneste forskning fra Den Internationale Betalingsbank (BIS) 
(https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?

Med henblik på at fremskynde omstillingen til en kulstofneutral økonomi er det vigtigt, at 
regeringer, centralbanker, tilsynsmyndigheder og finansielle institutioner træffer konsekvente 
og beslutningsdygtige foranstaltninger. Alle disse enheder spiller en specifik rolle. Da 
økonomien stadig i vid udstrækning er afhængig af fossile brændstoffer, er det nødvendigt 
med en grundlæggende omlægning. Regeringer er på grundlag af deres klimapolitikker 
drivkraften bag denne omlægning. Europa er allerede i front for så vidt angår klimaindsats. 
Ved at underskrive Parisaftalen har de europæiske regeringer givet tilsagn om at intensivere 
de krævede politikker og investeringer for en bæredygtig og kulstoffattig fremtid. EU har 
lanceret sin grønne pagt og gjort et fremragende stykke arbejde ved at indføre 
klassificeringssystemet for bæredygtige aktiviteter, som fremmer omstillingen. Slutteligt har 
EU iværksat vigtige strukturelle ændringer for at genskabe markeders effektive funktionsmåde 
ved at indføre emissionshandelssystemet (ETS) og direktivet om ikkefinansiel rapportering. 

Selv om jeg lovpriser det arbejde, som EU har udført indtil nu, vil jeg gerne understrege, at 
der fortsat er en del arbejde, som mangler at blive gjort. Med henblik på at opnå 
målsætningerne i Parisaftalen er det afgørende, at der arbejdes hen imod en bæredygtig global 
økonomi i et meget højere tempo, end tilfældet er på nuværende tidspunkt. I øjeblikket bliver 
omstillingen holdt tilbage af to nøglefaktorer, som for det første er, at virksomhederne fortsat 
ikke har tilstrækkelige finansielle incitamenter til at nedbringe deres emissioner, og for det 
andet er, at finansielle formidlere står over for dataudfordringer med henblik på at kunne tage 
højde for klimaændringer på en optimal måde, når de træffer investeringsbeslutninger. 

Selv om fastsættelse af betingelserne for omstillingen til en kulstofneutral økonomi først og 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf.
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fremmest er en opgave for de demokratisk valgte regeringer, og prissætning af CO2 fortsat er 
det primære værktøj hertil, spiller alle interessenter en specifik rolle i energiomstillingen, 
herunder ECB. Udgangspunktet for ECB's tilsynsopgaver er risikoperspektivet. De 
tilsynsførende har allerede i en lang række tilfælde anerkendt, at både omstillingen og 
klimaændringer er kilder til finansielle risici, som bør imødegås og administreres. Dette er 
ikke blot tilfældet for risici, der er relateret til omstilling og klima, men også for de bredere 
miljømæssige og sociale risici. 

Udgangspunktet for ECB's pengepolitiske opgave er dens målsætning om prisstabilitet. "Uden 
at hovedmålet om prisstabilitet derved berøres", skal ECB støtte de generelle økonomiske 
politikker i Unionen. Disse politikker omfatter beskyttelse på højt niveau og en forbedring af 
kvaliteten af miljøet og de af EU fremhævede politiske prioriteter, herunder den grønne pagt. 
Set i lyset af EU's ambitioner og tilsagn har ECB en pligt til at støtte disse politikker, forudsat 
at dette er muligt, uden at det berører ECB's målsætning om prisstabilitet. ECB skal i denne 
sammenhæng naturligvis også handle i overensstemmelse med principperne om 
proportionalitet og institutionel ligevægt. Jeg mener, at der på baggrund heraf er mindst tre 
måder, hvorpå klimaændringer har relevans for pengepolitik.

For det første vil klimaændringer og modvirkning heraf i stigende grad påvirke centrale 
makroøkonomiske variabler for den førte pengepolitik. Derudover kan klimaændringer 
påvirke de pengepolitiske transmissionskanaler. Det kan som følge heraf blive nødvendigt for 
centralbanker, herunder ECB, at opdatere deres analytiske værktøjskasse ved at tilføje 
klimarisici til deres makroøkonomiske modeller, prognoser og operationer. 

For det andet bør ECB, i betragtning af sin stadig større tilstedeværelse på de finansielle 
markeder, nøje vurdere konsekvenserne af sine ikkestandardforanstaltninger for EU's 
ambitioner om at gå i retning af en lavemissionsøkonomi. Udformningen af TLTRO'erne og 
programmerne for opkøb af aktiver har store indvirkninger på kapitalallokeringen i 
økonomien, og det er vigtigt, at disse politikker er "fremtidssikrede" og ikke går ud over 
pengepolitikkens effektivitet, når det gælder om at nå det primære mål.

Det ville være et vigtigt skridt at erkende, at det at handle i overensstemmelse med princippet 
om en åben markedsøkonomi ikke nødvendigvis indebærer, at ECB under alle 
omstændigheder skal overholde markedsneutraliteten nøje, navnlig i tilfælde af markedssvigt, 
sådan som det for nylig blev understreget af ECB's direktionsmedlem Isabel Schnabel. 
Desuden kunne ECB undersøge, hvordan instrumenterne kan udformes inden for rammerne af 
ECB's mandat, så de bidrager til at frigøre investeringer, der støtter omstillingen til en 
kulstofneutral økonomi. Eksisterende EU-politikker som NFRD og klassificeringen af 
bæredygtige aktiviteter kunne anvendes som udgangspunkt i den forbindelse.

For det tredje bør ECB også i tilstrækkelig grad tage højde for de klimarelaterede risici i sine 
rammer for risikobegrænsning, og ECB bør være gennemsigtig omkring sin eksponering – 
sådan som NGFS anbefaler. Hvad de monetære porteføljer angår, er ECB i vid udstrækning 
afhængig af kreditvurderingsbureauernes holdninger til, hvordan en kreditrisiko skal vurderes. 
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Derfor bør ECB gå i dialog med dem for at finde ud af, om der er taget ordentligt højde for de 
klimarelaterede risici i deres bedømmelse. For så vidt som ECB og de nationale centralbanker 
foretager deres egen kreditvurdering, er de nødt til at gøre dette selv. I betragtning af ECB's 
omfattende aktiviteter er jeg yderst bevidst om, at datatilgængelighed er afgørende, men en 
udfordring. Dette understreger også vigtigheden af NFRD. I det omfang der mangler relevante 
data, kan ECB undersøge, om den kan spille en rolle med at fremme offentliggørelsen af 
klimarelaterede data fra sine modparter, f.eks. ved at gøre en sådan offentliggørelse fra sine 
modparters side til et krav for deltagelsen i pengepolitiske operationer. I den forbindelse vil 
jeg gerne gentage et punkt, som både NGFS og Eurosystemet var inde på, nemlig at en grøn 
klassificering, dvs. en klassificering af bæredygtige aktiviteter med hensyn til klimaændringer, 
biodiversitet og andre miljømål – såsom den, der for nylig blev vedtaget og er under 
udarbejdelse i EU – er vigtig for at hindre grønvaskning og sikre, at produkter som grønne 
obligationer reelt bidrager til miljømålene. Vigtigt i den henseende er også Kommissionens 
igangværende arbejde med at udvikle en standard for grønne obligationer under henvisning til 
EU's klassificeringssystem. For at vurdere eksponeringen for klimarelaterede risici korrekt er 
en klassificering af de aktiviteter, der påvirkes mest af omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi, dog måske af endnu større relevans for centralbankerne og 
tilsynsmyndighederne. Ved denne lejlighed vil jeg gerne give udtryk for min tilfredshed med 
den nylige undersøgelse fra Den Internationale Betalingsbank (BIS), som indfører en ramme 
for grønne vurderinger.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg er meget glad for, at dette emne er en integreret del af ECB's 
igangværende strategiske gennemgang, som jeg forventer at kunne bidrage til. 

15. Hvilken rolle mener De, at ECB bør spille i forbindelse med håndtering af virtuelle 
valutaer? Hvilke muligheder og risici ser De med hensyn til virtuelle aktiver? Hvad er Deres 
syn på digitale centralbankvalutaer og de hermed forbundne risici og fordele? Hvordan synes 
De, at en passende lovramme for virtuel valuta (især "stablecoins") bør se ud? Bør ECB efter 
Deres mening indføre en digital euro? Hvis ja, hvordan skulle den så se ud, og hvordan ville 
De håndtere de risici, der kunne være forbundet med en sådan valuta, herunder mulige risici 
for stormløb på banker og spørgsmål vedrørende privatlivets fred?

Kryptoaktiver1, der ikke repræsenterer et krav på nogen enhed, er i sagens natur volatile og har 
ikke de samme egenskaber som penge. Selv om disse kryptoaktiver udgør en risiko for 
investorerne og kan anvendes til ulovlige aktiviteter, udgør de i øjeblikket ikke en væsentlig 
risiko for EU's finansielle system eller monetære stabilitet. ECB bør fortsætte med at overvåge 
kryptoaktiverne for at holde denne risikovurdering ajour i lyset af markedsudviklingen. 

Kryptoaktiver, som påstås at opretholde en stabil værdi ved at henvise til i) en papirvaluta eller 
ii) flere papirvalutaer eller en eller flere råvarer eller en eller flere kryptoaktiver eller en 
kombination af sådanne aktiver, kendt som henholdsvis e-pengetokens og aktivbaserede 
tokens i Kommissionens forslag til forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA), kunne 

1 En digital repræsentation af værdi eller rettigheder, som kan overføres og opbevares elektronisk ved hjælp af 
distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi.
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i teorien anvendes som betalingsmiddel og endda som værdiopbevaringsmiddel. Endvidere 
kunne nogle af disse tokeninitiativer hurtigt opnå et globalt fodaftryk ved at udnytte de 
eksisterende brugerbaser. 

E-pengetokens eller aktivbaserede tokens, som bliver betydningsfulde inden for Unionen eller 
på globalt plan, giver både muligheder og udfordringer. De kunne hjælpe med at overvinde 
manglerne med hensyn til hastighed og omkostninger ved globale grænseoverskridende 
betalinger. Samtidig kan de true den monetære og finansielle stabilitet og suverænitet, påvirke 
betalingssystemernes sikkerhed og effektivitet og give anledning til en række andre problemer 
i forbindelse med bl.a. hvidvask af penge/finansiering af terrorisme, konkurrence, 
databeskyttelse og forbrugerbeskyttelse.

ECB bør for sit eget vedkommende spille en rolle ved at sikre, at systemiske aktivbaserede 
tokens og e-pengetokens ikke underminerer euroområdets strategiske autonomi og 
betalingssystemets modstandsdygtighed. Som tilsynsførende med betalingssystemet bør ECB, 
sammen med euroområdets centralbanker, anvende de relevante rammer for overvågning af 
betalingssystemer, -ordninger og -aftaler for at mindske risiciene ved e-pengetokens og 
aktivbaserede tokens. Desuden bør ECB samarbejde med EBA og de kompetente 
myndigheder og deltage i kollegier for betydelige e-pengetokens eller aktivbaserede tokens.

En passende lovramme for e-pengetokens og aktivbaserede tokens bør være inspireret af 
princippet om "samme forretning, samme risici, samme regler". Den bør sikre lige 
konkurrencevilkår ved at give e-pengetokens og aktivbaserede tokens potentiale til at blive 
anvendt som generelle betalingsinstrumenter med tilsvarende krav. En ramme bør desuden 
mindske enhver risiko for bl.a. finansiel stabilitet, pengepolitik og suverænitet samt 
forbrugerbeskyttelse, som sådanne tokens udgør. MiCA er et godt første skridt i reguleringen 
af kryptoaktiver, herunder stablecoins, som ikke allerede er omfattet af eksisterende EU-
lovgivning, da de ikke kan betegnes som et finansielt instrument i henhold til MiFID II eller 
e-penge i henhold til f.eks. EMD. Det vil også bidrage til at undgå arbitrage mellem EU's 
jurisdiktioner. ECB har også netop offentliggjort sine nye rammer for overvågning af 
elektroniske betalingsinstrumenter, -ordninger og -aftaler, de såkaldte PISA-rammer, som er 
sendt til offentlig høring. De nye rammer har ligeledes til formål at sikre princippet om "samme 
forretning, samme risici, samme regler" på en proportionel måde og omfatter også e-
pengetokens og aktivbaserede tokens.

Som det også drøftes i den nylige rapport om en digital euro, der er udarbejdet af 
Eurosystemets taskforce på højt plan om digitale centralbankvalutaer, er sidstnævnte et 
effektivt værktøj for centralbankerne, når de skal tackle nogle af de udfordringer og behov, 
der opstår i forbindelse med digitaliseringen af vores samfund og økonomier. I den forbindelse 
gælder navnlig følgende: i) Efterhånden som der opstår nye betalingsbehov, ville en digital 
euro udgøre et risikofrit digitalt aktiv, som kunne opfylde disse behov; ii) i tilfælde af et 
markant fald i brugen af kontanter som betalingsmiddel ville en digital euro være en digital 
ækvivalent til eurosedler som lovligt betalingsmiddel og supplere kontanternes rolle; iii) i 
betragtning af den mulige stigning i private eller udenlandske offentlige digitale valutaer ville 
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en digital euro bidrage til at bevare den monetære og finansielle stabilitet og suverænitet. Det 
er vigtigt at understrege, at en digital euro – hvis den skulle blive indført – ville blive indført 
som et supplement til kontanter og ikke som en erstatning for dem. Det ville desuden kræve et 
solidt retsgrundlag.

Med hensyn til de risici, der er forbundet med den mulige udstedelse af en digital euro, 
betragter jeg dem som meget afhængige af dens faktiske udformning. En digital euro bør 
udformes på en måde, der hindrer overdrevne ændringer af indskud i forretningsbanker til 
digitale eurobeholdninger, både som et strukturelt fænomen og under finanskriser. En digital 
euro bør heller ikke fortrænge private initiativer, der kan være til gavn for innovationen og 
integrationen i den europæiske detailbetalingssektor. Desuden bør der tages højde for de 
tværgående valutakonsekvenser af en digital euro, også inden for Unionen.

Hvad privatlivets fred angår, skal der finde en klar afvejning sted mellem borgernes ret til at 
beskytte deres personoplysninger og den offentlige pligt til at bekæmpe ulovlige aktiviteter 
(såsom hvidvask af penge). Det er nødvendigt at finde den rette balance mellem disse to 
grundlæggende værdier i samarbejde med medlovgiverne.

På nuværende tidspunkt er jeg ikke i stand til at bedømme, hvorvidt ECB bør udstede en digital 
euro. Efter min mening kræver dette spørgsmåls komplekse karakter en omhyggelig analyse 
og inddragelse af alle interessenter. Derfor glæder det mig at se, at ECB tager fat på analysen 
af en digital euro med den nødvendige opmærksomhed – herunder ved at inddrage 
offentligheden gennem en åben høring og påbegynde praktiske forsøg med mulige 
udformninger sammen med flere nationale centralbanker i Eurosystemet – og ikke mindst 
gennem en dialog med Europa-Parlamentet og dets relevante udvalg.

16. Hvilken rolle tror De, kontanttransaktioner vil spille i fremtiden sammenlignet med 
digitale transaktioner?

Kontanter udgør stadig størstedelen af transaktionerne i euroområdet, men deres andel af 
transaktioner på salgssteder og transaktioner mellem personer er faldende. Målt ud fra de 
samlede transaktioners omfang faldt andelen fra 79 % i 2016 til 73 % i 2019. Den samtidige 
udbredelse af kontantløse transaktioner skyldes i stor udstrækning kortbetalinger, som er 
steget fra 19 % til 24 % målt i omfang. Tendensen til kontantløse betalinger blev forstærket af 
covid-19-pandemien, hvor der skete en stor stigning i husholdningernes onlinebetalinger og et 
skift til kontantløse betalinger i butikkerne. Samtidig opfylder kontanter nogle vigtige behov 
hos borgerne. F.eks. er kontanter stadig den eneste form for centralbankpenge, der er 
tilgængelig for offentligheden (selv om en digital centralbankvaluta kan spille en rolle i 
fremtiden). Kontanter kan fungere som nødløsning i tilfælde af et alvorligt nedbrud i de 
elektroniske betalinger, og kontanter er en forudsætning for, at mange mennesker i en sårbar 
situation (såsom nogle ældre, personer med handicap og analfabeter) kan få adgang til 
finansielle tjenesteydelser og være i stand til at ordne deres pengesager på en uafhængig måde. 
Eurosystemet skal sikre, at forbrugerne har adgang til integrerede paneuropæiske digitale 
betalingsløsninger, efterhånden som de digitale transaktioner bliver mere udbredte. Dette er 
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ikke tilfældet i øjeblikket, og i Europa oplever vi, at der er nogle få ikkeeuropæiske aktører, 
som er dominerende. Denne koncentration kan blive mere udtalt, fordi de globale 
teknologivirksomheder – de såkaldte "big tech"-virksomheder – også er i stand til at tilbyde 
betalingstjenester, hvilket de gør i stadig større grad. 

Eurosystemet har tacklet disse udfordringer ved at forny sin detailbetalingsstrategi med 
henblik på at fremme og lette udviklingen af europæiske digitale betalingsløsninger. 
Kommissionen har også for nylig offentliggjort sin detailbetalingsstrategi, der tager sigte på 
at videreudvikle den paneuropæiske betalingssektor. Jeg bifalder således Det Europæiske 
Betalingsinitiativ, som er oprettet af en række europæiske banker med det formål at udvikle 
paneuropæiske betalingsprodukter, og andre private initiativer, der tager sigte på at tilbyde 
paneuropæiske betalingsløsninger.

Det kan således konkluderes, at kontanter stadig udgør størstedelen af transaktionerne i 
euroområdet, og vi bør fortsat sikre, at alle EU-borgere til enhver tid har adgang til kontanter. 
Digitale transaktioner er et supplement til og ikke en erstatning for kontanter. Sammen støtter 
de den finansielle inklusion og giver forbrugerne en valgmulighed. Dette er i tråd med 
Eurosystemets politik om at respektere forbrugernes præferencer, når det gælder 
betalingsmidler.

17. Flere EU-medlemsstater forbereder sig på at tiltræde euroområdet, og to 
medlemsstater tiltrådte ERM II i juli 2020. Hvordan forventer De at undgå yderligere forskelle 
mellem medlemsstaterne i euroområdet i det kommende årti i betragtning af de økonomiske 
forhold i kandidatlandene? Hvad er det foretrukne økonomiske scenario for en udvidelse af 
euroområdet?

Lad mig starte med at sige, at jeg betragter euroen som det mest konkrete tegn på den 
europæiske integration. Som det er nu, er euroen den officielle valuta for 19 af EU's 
medlemsstater. Som fastslået i traktaten ventes alle EU-medlemsstater, der ikke har en 
undtagelsesklausul eller en fravalgsklausul – især syv lande uden for euroområdet undtagen 
Danmark – at indføre euroen før eller siden. 

Jeg tror, at billedet af de voksende økonomiske uligheder inden for ØMU'en i det seneste årti 
er mere nuanceret, end det måske ser ud til ved første øjekast. F.eks. har de lavindkomstlande 
i det centrale Østeuropa, som har indført euroen, navnlig de baltiske lande og Slovakiet, rent 
faktisk indhentet de økonomier, der har en højere indkomst. Flere undersøgelser har 
konkluderet, at man – hvilket er endnu vigtigere – snarere bør fokusere på andre faktorer end 
ØMU'en, hvis man virkelig vil forstå de voksende uligheder i Europa, f.eks. teknologi- og 
globaliseringschok, virkningerne af den globale finanskrise og de landespecifikke strukturelle 
svagheder. Hvis man f.eks. ser på den cykliske spredning blandt økonomierne i euroområdet, 
er den rent faktisk faldet. Dette har gjort det muligt at opnå en høj grad af symmetri i de 
forretningsmæssige og finansielle cyklusser hos medlemmerne af euroområdet, hvilket er en 
afgørende faktor for en vellykket fælles pengepolitik. Den aktuelle covid-19-pandemis 
indvirkning på de økonomiske forhold inden for og uden for euroområdet mangler dog stadig 
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at blive vurderet.

Efter min mening bør det foretrukne økonomiske scenario for euroområdets udvidelse 
skræddersys til hver enkelt medlemsstat. Det enkelte land, der ønsker at deltage i euroen, bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger og indføre de nødvendige reformer sammen med sin 
egen vej, metode og timing. Timingen afhænger i sidste ende af tre hovedfaktorer: politisk 
vilje, som også afspejles i de nationale strategier for indførelsen af euroen, folks ejerskab af 
projektet og økonomisk beredskab. 

ECB og Kommissionen vurderer jævnligt de fremskridt, som de enkelte medlemsstater uden 
for euroområdet gør med hensyn til at opfylde de traktatbaserede kriterier for euroens 
indførelse, sådan som det fremgår af konvergensrapporterne. Ifølge ECB's og Kommissionens 
konvergensrapporter for 2020, der blev offentliggjort den 10. juni, opfyldte ingen af de 
undersøgte lande alle Maastrichtkriterierne. Der var navnlig ingen af de syv lande, som 
opfyldte valutakurskriteriet, i henhold til hvilket en medlemsstat skal have deltaget i 
valutakursmekanismen, ERM II, i mindst to år uden en devaluering i forhold til euroen.

I henhold til den beslutning, der blev truffet efter gensidig aftale mellem eurolandenes 
finansministre, ECB's formand og finansministrene og centralbankdirektørerne i Danmark, 
Bulgarien og Kroatien, blev den bulgarske lev og den kroatiske kuna optaget i ERM II den 10. 
juli 2020. Deltagelsen i ERM II må betragtes som en vigtig milepæl i forberedelserne til 
euroens indførelse. Dermed vil det blive vurderet i ECB's og Kommissionens 
konvergensrapporter i 2022, om begge medlemsstater er klar til at indføre euroen.

18. Hvilken rolle mener De, at genopretningsfonden bør spille? Hvordan kan den bedst 
støtte resiliensen i euroområdet? Tror De, at euroområdet har brug for et europæisk sikkert 
aktiv, ikke kun til at stabilisere de finansielle markeder og give bankerne mulighed for at 
reducere deres eksponering over for national gæld, men også som et middel til at lette den 
korrekte omstilling af pengepolitikken?

Virussets genopblussen har øget usikkerheden og kræver finanspolitisk støtte for at undgå 
cliff-effekter og hjælpe med at få vores økonomier tilbage på sporet. Derfor er det af yderste 
vigtighed, at pakken Next Generation EU (NGEU) på 750 mia. EUR bliver operationel med 
det samme. Denne genopretningspakke har potentiale til at yde en betydelig støtte til de lande, 
der er hårdest ramt af pandemien, styrke det indre marked og skabe en varig og fremgangsrig 
genopretning. 

Effekten af NGEU – og dens centrale program, genopretnings- og resiliensfaciliteten – vil 
afhænge af, hvor hurtigt midlerne bliver udbetalt, og hvor effektivt de kanaliseres til 
produktive formål. Derfor er det vigtigt, at alle de politiske beslutningstagere når til enighed 
om de udestående detaljer i pakken inden årets udgang, og at medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at muliggøre en forsvarlig og effektiv anvendelse af 
genopretningsmidlerne. Sådan som Styrelsesrådet understregede efter sit nylige 
pengepolitiske møde, vil NGEU – under forudsætning af at midlerne anvendes til produktive 
offentlige udgifter og ledsages af produktivitetsfremmende reformer – bidrage til en hurtigere, 
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stærkere og mere ensartet genopretning i euroområdet, samtidig med at den styrker EU's 
grønne og digitale ambitioner. 

Selv i disse udfordrende tider har ECB været i stand til at gennemføre pengepolitikken 
effektivt efter covid-19-krisens udbrud. Når det er sagt, vil gældsudstedelsen under NGEU 
tage form af EU-obligationer med forskellige løbetider mellem 2028 og 2058 og kan 
utvivlsomt hjælpe med at udvikle en europæisk rentekurve. En sådan rentekurve kunne 
fungere som benchmark for EU's kapitalmarkeder og således lette en yderligere 
kapitalmarkedsintegration og dermed også risikodeling. NGEU-obligationer kunne også 
bidrage til at diversificere bankernes statsengagementer og derved reducere forbindelsen 
mellem stat og banker.

19. Hvad er deres syn på den stadig større forbindelse mellem finanspolitikken og 
pengepolitikken efter covid-19-krisen? Hvad er risikoen for, at finanspolitikken vil være 
dominerende i euroområdet? Hvordan beskytter man ECB's uafhængighed i en situation, hvor 
grænserne er ved at blive udvisket mellem finanspolitik og pengepolitik?

I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) står der tydeligt, at hovedmålet 
for ECB er at fastholde prisstabilitet. Traktaten giver ligeledes stærke garantier for at beskytte 
og sikre ECB's operationelle, finansielle, institutionelle og politiske uafhængighed. 

På trods af disse stærke institutionelle garantier har der blandt økonomer været et stadig større 
fokus på relevansen af samspillet mellem pengepolitik og finanspolitik. Under de nuværende 
makroøkonomiske omstændigheder supplerer begge politikområder hinanden, da de yder 
uundværlig politisk støtte til euroområdets økonomi som reaktion på krisen. I kølvandet på 
pandemien kunne der opstå andre spørgsmål, herunder hvordan man fastsætter 
pengepolitikken i en verden med måske permanent højere niveauer af offentlig gæld.

Efter at den strategiske gennemgang blev genoptaget, er Styrelsesrådet gået i gang med en ny 
arbejdsstrøm om samspillet mellem pengepolitik og finanspolitik, som gør status over det 
finanspolitiske landskab i euroområdet og vurderer konsekvenserne for pengepolitikken.

20. Hvad mener De om kritikken af, at ECB's rammer for sikkerhedsstillelse ikke er 
tilstrækkeligt graduerede og i for høj grad forlader sig på eksterne kreditvurderingsbureauer? 
Hvad er Deres syn på de midlertidige lempelser af sikkerhedsstillelsen, som ECB har vedtaget 
i forbindelse med covid-19-krisen? Hvordan bør ECB bruge sine skønsbeføjelser i henhold til 
artikel 18 i ECB's statut, når det gælder om at fastsætte anerkendt sikkerhedsstillelse?

I overensstemmelse med sin statut giver Eurosystemet kun kredit mod passende 
sikkerhedsstillelse. Det accepterer en bred vifte af forskellige aktiver som sikkerhedsstillelse 
og anvender behørigt graduerede haircuts ved værdiansættelsen alt efter de forskelle, der gør 
sig gældende med hensyn til løbetider, likviditetskategorier og kreditkvalitet. For at vurdere 
kreditkvaliteten af de anerkendte aktiver benytter Eurosystemet sig af flere forskellige kilder, 
heriblandt kreditvurderingsbureauer, men også de nationale centralbankers interne 
kreditvurderingssystemer (ICAS'er) og modparternes interne ratingbaserede systemer (IRB). 
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Alle kilder gennemgår en regelmæssig performanceovervågning for at sikre, at de alle opfylder 
høje lovgivningsmæssige krav, operationelle krav og informationskrav. De nylige lempelser 
af sikkerhedsstillelsen har vist, at Eurosystemet ikke er mekanisk afhængigt af eksterne 
kreditvurderingsbureauer, men er i stand til at tilpasse sine rammer for at reducere 
procyklikalitet og undgå cliff-effekter. 

Foranstaltningerne vedrørende sikkerhedsstillelse skal ses i sammenhæng med de andre 
politiske foranstaltninger som reaktion på coronakrisen, herunder opkøbsprogrammet på 
foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), langfristede markedsoperationer på 
foranledning af den pandemiske nødsituation (PELTRO'er) og en lempelse af betingelserne 
for målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III). Lempelserne af 
sikkerhedsstillelsen er en afgørende komponent, da de sikrer tilgængeligheden af anerkendt 
sikkerhedsstillelse for alle Eurosystemets anerkendte modparter, som deltager i disse 
likviditetsskabende operationer. Dermed støtter disse foranstaltninger vedrørende 
sikkerhedsstillelse i den sidste ende ydelsen af banklån til realøkonomien. 

Eurosystemet bør fortsætte med at fastlægge sine rammer for sikkerhedsstillelse på en måde, 
der sikrer effektiv adgang til Eurosystemets likviditet mod en passende sikkerhedsstillelse. 
Nogle af de nye lempelser af sikkerhedsstillelsen giver – midlertidigt – fleksibilitet til de 
enkelte nationale centralbanker, så de har mulighed for at acceptere yderligere typer 
sikkerhedsstillelse med henblik på at håndtere landespecifikke markedsbetingelser, samtidig 
med at en omfattende række berettigelseskriterier og risikostyringsforanstaltninger stadig er 
tilgængelige. I fremtiden bør accepten af sikkerhedsstillelse under alle omstændigheder også 
være baseret på et stringent sæt gennemsigtige regler, som er i overensstemmelse med 
Eurosystemets risikotolerance.

21. Hvordan ser De på den seneste udvikling i kursforholdet mellem euroen og dollaren? 
I hvilket omfang bør overvejelser om samhandel spille en rolle i pengepolitikkens 
gennemførelse og dens fremtidige retning?

Coronapandemiens udbredelse har skabt store omvæltninger på de globale finansmarkeder, 
herunder på valutamarkederne, hvor euroen først blev svækket og derefter blev markant 
stærkere hen over sommeren. 

Selv om eurokursen ikke er et politikmål for ECB – og derfor vil jeg ikke kommentere dens 
niveau – er det klart, at euroens eksterne værdi er en vigtig faktor for prisdannelsen i 
euroområdet. 

Enhver væsentlig ændring i eurokursen vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning på 
inflationsudsigterne i euroområdet.

Derfor er det vigtigt at vurdere kursudviklingen ud fra dens konsekvenser for 
inflationsudsigterne på mellemlang sigt og dermed opnåelsen af ECB's mandat.

Den globale handel er ligeledes en vigtig faktor, som har indflydelse på den udenlandske 
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efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser i euroområdet, og som derfor spiller en nøglerolle 
for væksten og inflationsudviklingen i euroområdet. Der er ingen tvivl om, at den globale 
handel er en integreret del af ECB's økonomiske analyse, som har indflydelse på 
Styrelsesrådets vurdering af de økonomiske udsigter og risikobalancen. Derfor bliver der også 
taget højde for udviklingen i den globale handel – i det omfang den påvirker 
inflationsudsigterne på mellemlang sigt – når der træffes pengepolitiske beslutninger.

22. Bør ECB tage konkrete skridt for at fremme euroen som en international valuta? 
Hvilke foranstaltninger forestiller De Dem i bekræftende fald? Hvordan vurderer de 
samspillet mellem ECB's opkøb af aktiver i den offentlige sektor og tilgængeligheden af sikre 
aktiver i euroområdet for udenlandske private og offentlige investorer?

En større international rolle for euroen ville i sidste ende være resultatet af en 
efterspørgselsstyret proces og ville afspejle en øget tillid til Unionen, hvilket potentielt ville 
muliggøre større finansiel og økonomisk autonomi. Derfor kan Unionen støtte dette på 
forskellige måder, der gør den europæiske finansielle infrastruktur mere modstandsdygtig og 
dermed euroen mere attraktiv, også uden for dens egne grænser. ECB kan støtte denne proces 
yderligere, i det omfang den er i overensstemmelse med ECB's mandat og de bredere EU-mål. 

Først og fremmest vil euroens internationale rolle drage fordel af en dybere og mere komplet 
Økonomisk og Monetær Union, herunder en gennemført kapitalmarkedsunion. En vellykket 
gennemførelse af Next Generation EU kan også bidrage til at give investorerne tillid til euroen. 
At føre forsvarlige økonomiske politikker i euroområdet er ønskeligt i sig selv, men er også 
afgørende for, at euroen bliver attraktiv på globalt plan. 

I forbindelse hermed kunne man styrke euroens tiltrækningskraft gennem en yderligere 
udvikling af de finansielle områder, hvor EU har et forspring, såsom bæredygtig finansiering. 
Euroen er allerede den foretrukne valuta på de globale markeder for grønne obligationer. I 
2019 var euroen således den primære valutadenominering for udstedelsen af grønne 
obligationer på verdensplan. 

Endelig – hvilket har en mere direkte sammenhæng med ECB – understøttes euroens 
internationale rolle yderligere af smidige og effektive betalingssystemer og kunne potentielt 
også fremmes af en digital euro. Ved at fremme en effektiv anvendelse af en form for euro i 
grænseoverskridende transaktioner kunne en digital euro styrke den rolle, som vores fælles 
valuta spiller i det internationale monetære system. 

23. Hvad ser De som de største udfordringer og muligheder for 
centralbankkommunikation i tiden fremover? Hvor vigtigt er det efter Deres mening, at 
Styrelsesrådets medlemmer taler med én stemme, når det gælder pengepolitiske beslutninger?

En åben debat er vigtig, og det er normalt og sundt, at der er forskellige holdninger i enhver 
organisation. De forskellige holdninger i Styrelsesrådet afspejles i den beretning om de 
pengepolitiske møder, som ECB har offentliggjort siden 2015. ECB stræber efter at træffe 
beslutninger ved konsensus, og kollegialitet er vigtigt. Når det gælder om at kommunikere 



PR\1217582DA.docx 27/52 PE659.084v01-00

DA

resultatet af politiske drøftelser, styrker det budskabet at forklare begrundelsen med én stemme, 
samtidig med at man anerkender alle de mange forskellige overvejelser og bekymringer.

Desuden er det vigtigt, at ECB fortsat stræber efter at forbedre sin kommunikation og sin evne 
til at nå ud til alle borgere i euroområdet. Derfor går jeg ind for, at der sættes fokus på klare og 
enkle budskaber om de bredere økonomiske udsigter og perspektiver, hvor man går længere 
end til f.eks. politiske beslutninger og inflationsforventninger. I den forbindelse glæder jeg mig 
også over det nye "ECB listens"-initiativ. Dette virtuelle arrangement, som en række 
europæiske civilsamfundsorganisationer deltog i, gav ECB mulighed for at høre borgernes 
synspunkter om virkningen af pengepolitikken og kommunikation samt om de kommende 
globale udfordringer.

Endelig mener jeg, at Europa-Parlamentet kan spille en nøglerolle, når det gælder 
centralbankkommunikation. Europa-Parlamentet kan hjælpe med at skabe en bedre 
forbindelse mellem ECB og euroområdets borgere ved at sikre, at ECB får at vide, hvad der 
er vigtigst for folk, og ved samtidig at sikre, at de bedre forstår ECB's politikker. Dette vil så 
styrke borgernes tillid til ECB og effektiviteten af ECB's politikker.

24. Hvordan vil De vurdere afsmitningen fra især den amerikanske pengepolitik på den 
pengepolitik, der føres i euroområdet?

Enhver centralbank fører pengepolitik i henhold til sit eget mandat og til gavn for sin egen 
jurisdiktion.

De pengepolitiske foranstaltninger, som den amerikanske centralbank Federal Reserve træffer, 
påvirker inflationsdynamikken i euroområdet via adskillige kanaler. F.eks. fremmer en stærk 
amerikansk økonomi den globale efterspørgsel, som i sidste ende er gavnlig for økonomien i 
euroområdet. Den amerikanske pengepolitik påvirker også de globale økonomiske forhold, 
som er en vigtig faktor for prisdannelsen i euroområdet.

Derfor er det vigtigt at holde øje med udviklingen i det globale miljø, når det gælder de mulige 
konsekvenser for inflationsudsigterne i euroområdet.

C. Finansiel stabilitet og tilsyn

25. Hvad er Deres syn på behovet for at sikre en streng adskillelse mellem pengepolitik og 
banktilsyn, og hvilke reformer ville efter Deres mening styrke og fremme en sådan adskillelse? 
Hvor ser De et potentiale med henblik på at øge effektiviteten af tilsyn via FTM?

Jeg er helt enig i princippet om at adskille pengepolitiske og banktilsynsopgaver hos ECB. 
Dette fungerer godt i praksis med hensyn til driften af FTM. Samtidig giver det tydeligvis de 
tilsynsførende og centralbankansatte vigtige fordele at være en del af samme organisation. På 
den ene side hjælper eksponeringen for de centralbankansatte hos ECB's makroøkonomiske 
ekspertise de tilsynsførende med at vurdere kreditrisiciene, og på den anden side hjælper 
analysen af aggregerede bankdata pengepolitiske embedsmænd til bedre at forstå den 
finansielle transmissionskanal.



PE659.084v01-00 28/52 PR\1217582DA.docx

DA

Jeg anser de nylige organisatoriske ændringer af ECB's banktilsyn for at være værdifulde, da 
de forfølger tre mål: i) at styrke samarbejdet mellem bankspecifikke og tematiske tilsynshold, 
(ii) sikre konsekvens i tilsynsresultaterne ved at forstærke tilsynsstrategien og 
risikofunktionerne og (iii) fremme gennemsigtighed og forudsigelighed i 
tilsynsvirksomheden. Ved at leve op til disse mål vil FTM forbedre sine resultater og øge sin 
effektivitet. 

26. Hvad mener De om ESRB's nuværende institutionelle struktur som en del af ECB med 
hensyn til de konkrete resultater af dets makroprudentielle tilsyn?

I princippet støtter jeg fastholdelsen af det nuværende niveau af nærhed mellem ESRB og ECB 
og ser ikke nogen alvorlig interessekonflikt mellem ESRB's vurdering af den finansielle 
stabilitet og ECB's pengepolitiske funktion. De to funktioner supplerer snarere hinanden. 
Makroprudentielle politikker mindsker de finansielle stabilitetsrisici på nationalt plan og i hele 
området, hvilket giver pengepolitikken fuld frihed til at forfølge sit eget særskilte mål, som er 
at opretholde prisstabilitet. Desuden er der set i lyset af de ansatte hos ECB's erfaring fordele 
med hensyn til omkostninger og effektivitet i forbindelse med samarbejdet og koordineringen 
mellem ESRB-sekretariatet og ECB. Samtidig er procedurerne for beslutningstagning og 
organerne i ESRB (bestyrelsen) og ECB (Styrelsesrådet) tydeligt adskilt af EU-retten.

Når det er sagt, anerkender jeg, at ESRB blev gjort til en del af ECB, før ECB også fik tildelt 
ansvaret for mikroprudentielt banktilsyn. Ansvaret for det mikro- og makroprudentielle tilsyn 
har indtil nu ikke forstyrret hinanden, men jeg er klar over, at der findes litteratur, som 
argumenterer for en adskillelse. 

27. Hvordan ser De på udviklingen af bankernes aktiver af høj kvalitet i forbindelse med 
covid-19-pandemien? Hvordan kan problemet med misligholdte lån afhjælpes? Hvordan 
vurderer De problemet med misligholdte lån i mellemstore og små kreditinstitutters 
regnskaber? Hvordan ser De ECB's/FTM's rolle i håndteringen af dette problem? Hvordan 
vurderer De niveauet fra før krisen for europæiske bankers kapitalprocent og gearingsgrad?

Bankerne er gået ind i denne krise med meget mere robuste balancer, mere kapital, bedre 
likviditet og bedre gearingsgrader end i 2008 takket være reformbestræbelserne efter krisen 
og styrkelsen af den regulerings- og tilsynsmæssige ramme. Fremadrettet er det vigtigt, at 
bankerne forbereder sig på, at der sandsynligvis vil ske en forværring af kvaliteten af 
bankernes aktiver som følge af det økonomiske chok udløst af covid-19-pandemien.

Siden FTM trådte i kraft, er mængden af misligholdte lån faldet fra mere end 1 billioner EUR 
i 2014 til lidt over 500 mia. i 2020. Dette er bl.a. takket være FTM, som har gjort håndteringen 
af problemet med misligholdte lån til sin højeste prioritet. Lovgiverne og de tilsynsførende har 
udviklet en omfattende værktøjskasse over de seneste år, og nu er det tid til at bruge den for at 
sikre, at banker anerkender og håndterer dårlige lån hurtigere. For mig er det en af de vigtigste 
erfaringer, der kan drages af fortiden.

Det bliver stadig vigtigere, at bankerne nu forbereder sig aktivt på, at der sandsynligvis vil ske 
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en forværring af aktivernes kvalitet, mens støtteforanstaltninger som f.eks. betalingsmoratorier 
og statsgarantier stadig gælder. Bankerne bør forbedre deres politikker for afdækning og 
måling af kreditrisici, opbygge tilstrækkelig operationel kapacitet for at håndtere en voldsom 
stigning i misligholdte lån, men også øge niveauerne for hensættelser, hvis det er nødvendigt. 
Hvis de handler nu, kan de undgå mulige uforholdsmæssige effekter (cliff-effekter) senere, 
når de offentlige støtteforanstaltninger udløber. Det vil være ECB's rolle som tilsynsførende 
at overvåge bankernes praksisser i den henseende nøje for at sikre, at banker er tilstrækkeligt 
forberedte på en yderst sandsynlig bølge af misligholdte lån.   

For så vidt angår indflydelsen på specifikke forretningsmodeller, medfører karakteren af denne 
krise, at banker, der er eksponeret for sårbare sektorer som f.eks. turisme, transport eller 
underholdning, vil blive påvirket mere end andre. Som det fremgår af ECB's 
sårbarhedsanalyser, vil indvirkningen af tab af lån sandsynligvis være stærkest for 
diversificerede långivere. Mens G-SIB'er og universelle banker delvist kan opveje disse tab af 
lån via højere driftsindtægter, har små indenlandske og detaillångivere tendens til at have 
nettorenteindtægter og nettoindtægter fra provisioner og gebyrer, der ligger under 
gennemsnittet, og kan således ikke kompensere for disse tab.

28. Hvad er Deres syn på ECB's/FTM's rolle med hensyn til at afbøde de økonomiske 
konsekvenser af covid-19 pandemien? Giver den nuværende tilsynsmæssige ramme FTM 
tilstrækkelige instrumenter til at håndtere en sådan krise?

ECB's banktilsyn offentliggjorde sit første sæt af afbødende foranstaltninger den 12. marts, 
hvilket også var den dag, hvor f.eks. Nederlandene annoncerede restriktive foranstaltninger 
for offentlige forsamlinger og arrangementer. Set i lyset af, at disse tilsynsmæssige 
foranstaltninger gælder for 19 forskellige medlemsstater, mener jeg, at det er et 
bemærkelsesværdigt resultat, der viser, hvor langt vi er kommet på blot seks år siden 
oprettelsen af bankunionen. En så stærk og samlet europæisk tilsynsmæssig respons ville have 
været utænkelig tidligere.

Målet med de tilsynsmæssige foranstaltninger var dobbeltsidet: at hjælpe med at opretholde 
kreditstrømmen til realøkonomien og at bevare kapital i systemet. Især i den tidlige fase af 
krisen var det vigtigt at undgå en pludselig kreditstramning og procykliske virkninger. 
Bankerne blev derfor støttet af adskillige hjælpeforanstaltninger. Hvis bankerne pludselig 
havde stoppet långivningen til levedygtige virksomheder og husholdninger, ville dette have haft 
store konsekvenser for den europæiske økonomi. Det første mål var således at sætte bankerne i 
stand til fortsat at opfylde deres vigtige funktion med at finansiere økonomien. For det andet 
bad ECB også bankerne og deres aktionærer om ikke at udbetale dividender eller tilbagekøbe 
aktier under pandemien og at udvise ekstrem forsigtighed, når det kommer til udbetaling af 
bonusser, for at bevare kapital i systemet. Endelig er det vigtigt at bemærke, at ECB løbende 
tilskynder bankerne til at opretholde en korrekt risikoidentifikation samt måle- og 
forvaltningspraksisser for i så høj grad som muligt at undgå en ophobning af misligholdte lån 
senere. 
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Jeg synes, at det er for tidligt at drage endelige konklusioner vedrørende erfaringerne med den 
regulerings- og tilsynsmæssige ramme. Mine foreløbige holdninger er dog mest til den positive 
side. Kommissionens nødløsning gav nogle ønskelige justeringer af kapitalkravsforordningen 
for at øge banksystemets kapacitet med henblik på at støtte genopretningen, samtidig med at 
de centrale elementer i den prudentielle ramme blev bevaret. Fremadrettet bør yderligere 
justeringer ikke forandre den prudentielle ramme grundlæggende, men bør fortsætte med at 
overholde de aftalte Baselstandarder og undgå fragmenteringen af det europæiske fælles 
regelsæt.

29. Hvordan vurderer De den høje andel af aktiver på niveau 2 og niveau 3 i mange 
bankers balancer? Tages der behørigt hensyn til disse aktiver inden for de nuværende 
tilsynsmæssige rammer?

Aktiver på niveau 2 og niveau 3 er aktiver opgjort til dagsværdi (dvs. den pris, som en 
interesseret køber teoretisk set vil betale) på en banks balance, men hvor der ikke findes en 
direkte stillet pris på et aktivt marked. De værdiansættes enten ved hjælp af andre observerbare 
data end direkte stillede priser såsom offentliggjorte rentesatskurver, der bruges til værdiswaps 
(niveau 2), eller ved hjælp af modeller, hvor væsentlige input ikke er baseret på observerbare 
data (niveau 3).  Især for aktiver på niveau 3 fører fraværet af markedsdatapunkter til en større 
usikkerhed med hensyn til værdiansættelsen og derfor til en risiko for, at aktiver vurderes for 
højt, og/eller passiver vurderes for lavt på en banks balance.

Ifølge ESRB havde bankerne ca. 7 279 mia. EUR i finansielle aktiver opgjort til dagsværdi i 
december 2018 (der tegner sig for omkring 25 % af de samlede aktiver), med 2 379 mia. i 
aktiver på niveau 1, 4 600 mia. i aktiver på niveau 2 og 300 mia. i aktiver på niveau 3. Der kan 
være flere årsager til, at bankerne besidder sådanne aktiver, f.eks. til hedgingformål, hvilket 
forklarer, hvorfor mange banker, der beskæftiger sig med handelsaktiviteter, besidder sådanne 
aktiver. Det bør dog bemærkes, at mængden af aktiver og passiver til dagsværdi er faldet 
betydeligt for banker i euroområdet over de seneste år. 

Regnskabsreglerne fastsætter principperne for regnskabsklassificeringen af de aktiver i 
kategorierne for niveau 2/niveau 3, men efterlader også noget plads til fortolkning, hvilke kan 
medføre forskellige resultater i de forskellige banker. Der er derfor en iboende risiko for, at 
sådanne aktiver er overvurderede og mindre værd end forventet, navnlig under stressede 
markedsforhold. Handelsrisiko og værdiansættelse af aktiver er fortsat en tilsynsprioritet for 
FTM i 2019 og 2020. Dette betyder, at der er blevet og vil blive gennemført specifikke 
missioner på stedet, som er eksponerede for komplekse instrumenter opgjort til dagsværdi. 
Formålet med disse missioner er at vurdere, hvor forsvarligt og effektivt bankens 
værdiansættelsesramme og forvaltningen og kontrollerne omkring den er, og også at 
kontrollere, om positionerne er klassificeret korrekt – f.eks. som niveau 2 eller 3 – og at teste 
dette for specifikke transaktioner. Disse missioner på stedet suppleres af dybdegående 
undersøgelser og fokuserede analyser.

30. Hvordan vurderer De de tilsynsmæssige udfordringer for ECB/FTM som følge af 
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teknologisk innovation i den finansielle sektor? Hvad mener De om prudentiel behandling af 
kryptoaktiver? Tages der behørigt hensyn til risiciene i forbindelse med krytopaktiver inden 
for de nuværende tilsynsmæssige rammer?

Teknologisk innovation rummer både muligheder og risici for etablerede og nye institutioner 
samt for den finansielle sektor som helhed. Innovation kan f.eks. øge effektiviteten og 
mangfoldigheden ved at fremme konkurrencen i den finansielle sektor. På den anden side kan 
nye teknologier udgøre uventede udfordringer for stabiliteten af finansielle institutioners IT-
systemer, samtidig med at øget konkurrence lægger pres på indtjeningen. Det bliver særlig 
vigtigt for de tilsynsførende at vurdere etik og rimelig behandling af klienter, når innovation 
går hånd i hånd med automatisk beslutningstagning. Disse centrale elementer hører under 
separate tilsynsmyndigheders mandat, og det er således afgørende med et godt samarbejde 
mellem disse myndigheder for at opnå et korrekt tilsyn. Eftersom finansielle institutioner 
bliver mere digitaliserede, øges de potentielle operationelle risici i forbindelse med IT-
systemerne og afhængigheden af digitale tredjepartsleverandører yderligere. Konsekvenserne 
af operationelle problemer, især når de optræder i systemiske institutioner, kan være meget 
store. Jeg glæder mig derfor over Kommissionens lovforslag om en forordning om digital 
operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor. Dette betyder også, at ECB/FTM bør 
have kapacitet nok til at håndtere IT-risici i den finansielle sektor.    

Uanset arten af indflydelse er teknologisk innovation en af de mest indflydelsesrige 
udviklinger, der påvirker den finansielle sektor i den nærmeste fremtid. 

Dette indebærer, at tilsynsmyndighederne, herunder ECB/FTM, er nødt til at sætte farten op 
og justere deres tilgang til tilsyn efter behov. Dette gøres f.eks. via drøftelser i ekspertgrupper 
i ECB/FTM og via internationalt samarbejde med myndighederne i andre jurisdiktioner. Det 
betyder også, at tilsynsførende skal starte en tidlig dialog med de institutioner, der er under 
tilsyn, eftersom den teknologiske udvikling kan udvikle sig meget hurtigere end en ændring i 
lovgivningen på højt niveau. Den første dialog om fintech-sektoren blev afholdt af ECB i 2019. 
Både forståelsen og brugen af teknologi blandt FTM's tilsynsførende skal øges. ECB/FTM 
undersøger aktivt brugen af teknologi til opgradering af tilsynsmæssige praksisser, såkaldt 
"SupTech". Eftersom teknologi er sektormæssigt neutral, er der her igen et øget behov for at 
samarbejde med andre tilsynsmyndigheder, f.eks. med forsikringstilsynsmyndigheden, for at 
lære af andres erfaringer og forblive effektiv.

Der bør også tages højde for ikkefinansielle teknologivirksomheder med en stor etableret 
kundebase (dvs. bigtech-virksomheder). Over de seneste år har bigtech-virksomheder i 
stigende grad samarbejdet med eksisterende finansielle institutioner om alt fra at tilvejebringe 
visse kritiske IT-tjenester til effektivt at tilbyde finansielle tjenester, f.eks. betalinger, der 
primært er baseret på en etableret finansiel institutions infrastruktur. Som vi har set det i andre 
sektorer, kan disse bigtech-virksomheder også vokse og udvide sig eksponentielt med hensyn 
til finansielle tjenester. For den finansielle sektor kan dette betyde, at disse bigtech-
virksomheder kan blive systemisk afgørende for den finansielle stabilitet samt for individuelle 
finansielle institutioners sikkerhed og soliditet. ECB/FTM bør have øje for de risici, der kan 
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opstå som følge af denne udvikling, og interagere med andre tilsynsførende, når der er behov 
for mere handling for at mindske disse risici.

Jeg er enig i, at kryptoaktiverne på nuværende tidspunkt generelt ikke udgør en alvorlig risiko 
for den finansielle risiko i EU's finansielle system. ECB bør fortsat overvåge risiciene i 
forbindelse med kryptoaktiver. Man er også i færd med at etablere en stringent prudentiel 
behandling af bankers eksponering for kryptoaktiver på internationalt plan. Såkaldte (globale) 
stablecoins kan have et mere umiddelbart potentiale for at underminere den finansielle 
stabilitet, medmindre der er iværksat passende beskyttelsesforanstaltninger. I den henseende 
er Kommissionens nylige forslag til en forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA) et 
vigtigt skridt, da det sigter mod at holde udbyderne af nye produkter på de samme standarder 
som eksisterende produkter med en tilsvarende funktion. En harmoniseret ramme på EU-plan 
er vigtig for at forhindre fragmentering på det indre marked.

Eftersom disse udviklinger har potentiale for at berøre mange aspekter af ECB's arbejde, er 
der behov for en nøje overvågning af udviklingerne og analyser af konsekvenserne for 
finansiel stabilitet og pengepolitik. Ny teknologi spiller en vigtig rolle, idet den muliggør 
overvågning og analyser af disse udviklinger i realtid. Dette vil give os mulighed for at handle 
rettidigt på en eventuel uheldig udvikling.

31. Hvad er Deres mening om, hvorvidt – og i givet fald hvordan – ECB/FTM bør integrere 
klimarelaterede og miljømæssige risici i banktilsynet? Tages der behørigt hensyn til disse 
risici inden for de nuværende tilsynsmæssige rammer?

Klimarelaterede og miljømæssige risici er en kilde til finansiel risiko og hører direkte under 
ECB's mandat for at sikre, at det finansielle system er modstandsdygtigt overfor disse risici. 

Selv om metoder til at vurdere omfanget af klimarelaterede og miljømæssige risici for 
bankerne stadig er i deres vorden, skønnes det, at der kan være en betydelig konsekvens af 
disse risici. En stresstest af omstillingsrisici i Nederlandene gennemført i 2018 viste, at 
banksektorens egentlige kernekapitalprocent kan falde med over 4 % i et alvorligt, men 
plausibelt omstillingsscenario. Der blevet draget lignende konklusioner i en foreløbig 
undersøgelse fra ECB i rapporten "Financial Stability Review" fra maj 2020 om bankerne i 
euroområdets følsomhed over for virksomheders dekarbonisering: I et alvorligt scenario 
skønnes banksystemets tab at stige med op til 60 %, hvilket potentielt kan føre til finansiel 
ustabilitet. Antallet af katastrofer, der skyldes naturkatastrofer, har allerede været opadgående 
siden 1980'erne, og det samme gælder for de dermed forbundne tab.

Det er derfor vigtigt at få afdækket og vurderet de risici, som de banker, der føres tilsyn med, 
står over for, med hensyn til både banktilsyn og overvågning af den finansielle stabilitet. Som 
anført i NGFS's publikationer bør klimarelaterede og miljømæssige risici indarbejdes i det 
daglige mikroprudentielle tilsyn samt vurderes for det finansielle system som helhed gennem 
kvantitativ risikoanalyse og stresstest. 

I denne henseende har ECB og de nationale centralbanker i FTM været i forreste linje med 
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indsatsen for at integrere klima- og miljømæssige risici i deres praksis. ECB's banktilsyn har 
for nylig offentliggjort "Guide on climate-related and environmental risks" med henblik på 
høring: Den forklarer i detaljer, hvordan ECB tager højde for klimarelaterede og miljømæssige 
risici i deres forretningsstrategi og i deres forvaltnings- og risikostyringsramme. Den forklarer 
også, hvordan ECB forventer, at institutioner bliver mere gennemsigtige ved at forbedre 
offentliggjorte oplysninger om deres klimarelaterede og miljømæssige forhold. Alle disse 
forventninger passer allerede ind under den nuværende tilsynsramme, CRD, CRR og EBA's 
retningslinjer. Jeg forstår, at vejledningen vil blive brugt i dialogen om tilsyn allerede fra 2021, 
og at det vil blive krævet, at bankerne overholder eller forklarer eventuelle forskelle på 
institutionernes praksisser. Hertil kommer, at både ECB og jeg selv har været stærke 
tilhængere af de mandater, der blev givet til EBA i CRD V-CRR II, som giver mulighed for 
yderligere forskning og analyser af, hvordan ESG-risiciene kan integreres i den prudentielle 
risikoramme.

ECB's vejledning er en vigtig milepæl, men den bør opfattes som starten på en rejse, snarere 
end en konklusion. Der er stadig meget at gøre med henblik på at forstå de klimarelaterede og 
miljømæssige risici og deres potentielle indflydelse på den finansielle stabilitet bedre og 
vigtigst af alt for at sikre, at finansielle institutioner tager de rette skridt for at være forberedte 
på den uundgåelige omstilling til en kulstofneutral og bæredygtig økonomi. 

32. Hvad er Deres holdning til reguleringen af enheder i skyggebanksystemet? Finder De, 
at der er regulerings- og tilsynsmæssige huller, som bør lukkes af lovgiverne på kort sigt?

Allerede inden udbruddet af covid-19-pandemien har der været bekymring om de stadig større 
risici i den finansielle sektor for ikkebanker (tidligere kaldet skyggebanksystemet) og 
utilstrækkelige politiske værktøjer til at imødegå disse risici. 

Likviditetsmismatch, brug af gearing og indbyrdes forbundethed inden for sektoren for 
ikkebanker samt forbindelser med især banksektoren og kapitalforvaltningssektoren er centrale 
sårbarheder, der skal håndteres. I de seneste år er der blevet udviklet værktøjer til 
likviditetsstyring, og de blev brugt af fondsforvaltere til at håndtere likviditetspres i marts. Der 
er fortsat risici.

I forbindelse med den nylige stress som følge af covid-19-pandemien er nogle af disse risici 
blevet til virkelighed, idet f.eks. visse pengemarkedsforeninger og andre investeringsfonde har 
lidt under en høj grad af kontanthævninger midt i markedsvolatiliteten i starten af pandemien. 
Eftersom pengemarkedsforeninger er vigtige for tilvejebringelsen af kortsigtet likviditet, var 
dette en bekymrende udvikling, som understregede vigtigheden af at styrke den finansielle 
sektor for ikkebankers modstandskraft. Desuden har den rolle, som marginindkald for CCP'er 
og clearingmedlemmer har, for nylig fået særlig opmærksomhed på møder, der omhandler 
finansiel formidling uden for bankområdet, idet der fokuseres på måder at håndtere den 
procykliske karakter af globale marginkrav på. 

For at imødegå risiciene i sektoren på en foregribende måde og set i lyset af den høje grad af 
usikkerhed med hensyn til den videre covid-19-udvikling skal lovgivningsrammen og den 
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finansielle sektor for ikkebanker styrkes. Dette kræver, at der udvikles en omfattende 
makroprudentiel tilgang for ikkebanker, som kan sikre, at den finansielle sektor for ikkebanker 
er bedre i stand til at absorbere chok i fremtiden i stedet for at forlade sig på centralbankens 
interventioner for at stabilisere systemet. 

Huller i lovgivningen kan lukkes ved at sikre yderligere sammenhæng i reguleringsrammerne, 
f.eks. med hensyn til kapitalgrundlagskravene for fondsforvaltningsfirmaernes MiFID-
aktiviteter.

Jeg mener, at dette er særlig vigtigt, set i lyset af at finansielle institutioner, der ikke er banker, 
får en stadig større rolle i forbindelse med finansieringen af realøkonomien og deres 
forbindelser med resten af det finansielle system. 

33. Vurderinger af egnethed og hæderlighed er vigtige værktøjer i værktøjskassen af 
tilsynsinstrumenter. Hvordan kan dette instrument udvikles yderligere og anvendes af ECB?

Vurderinger af egnethed og hæderlighed er hjørnestenen i god forvaltning i banker. Den 
europæiske tilsynsmæssige ramme ville dog drage fordel af yderligere harmonisering. Jeg vil 
gerne fremhæve et par centrale punkter.

For det første tillader de nuværende CRD-krav efterfølgende vurderinger af egnethed og 
hæderlighed. Ved efterfølgende vurderinger påtager en embedsmand sig en stilling, og først 
derefter foretages der en vurdering af egnethed og hæderlighed. Hvis resultatet af vurderingen 
er negativt, skal embedsmanden fjernes fra stillingen. Dette er anderledes for de lande, der har 
et system med forudgående kontroller på plads, og hvor der kræves godkendelse før 
igangsættelse af funktionerne. Mine erfaringer med forudgående vurderinger har i det store og 
hele været positive, men frem for alt mener jeg, at lovrammen fortjener mere harmonisering 
for at sikre reelle og ensartede spilleregler.

For det andet kan vi udvikle egnede og hæderlige vurderinger yderligere ved at forbedre 
meddelelserne vedrørende de tilsynsmæssige forventninger. Øget gennemsigtighed hjælper 
med at sikre, at resultatet af bæredygtighedsvurderingerne er mere forudsigeligt for bankerne.

Endelig mener jeg, at den tilsynsførende bør gøre brug af egnede og hæderlige vurderinger 
som et tilsynsmæssigt redskab til at sikre en effektiv ledelse, en fornuftig forvaltning og en 
afbalanceret beslutningstagning fra bestyrelsesmedlemmernes side. ECB kan specifikt indføre 
mere intens kontrol med de bestyrelsesmedlemmer, som havde en stilling på det tidspunkt, 
hvor der forekom en vigtig hændelse i banken – f.eks. hvis banken havde overtrådt et lovkrav. 
Det betyder, at både det individuelle og det kollektive ansvar er vigtigt og uundværligt for at 
forhindre, at der træffes uegnede beslutninger, for at tackle vigtige fejl i tide. 

34. Hvordan vurderer De gennemførelsen af bankafviklingsmekanismen i EU? Hvilke 
specifikke skridt vil De tage for at lukke eksisterende huller? Hvad er Deres syn på 
institutioner, der er "for store eller for indbyrdes forbundne til at lade falde", opsparinger og 
andelsbanker samt det overordnede spørgsmål om rentabiliteten i banksektoren i EU, og 
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hvilken retning mener De, at dens arkitektur skal udvikle sig i fremover for at kunne opfylde 
behovene i realøkonomien og for den langsigtede finansiering? Hvad kan efter Deres mening 
være kilden til kapital med henblik på at rekapitalisere og/eller omstrukturere banker, hvis 
pandemien resulterer i en europæisk bankkrise? Kan der oprettes en dårlig bank i EU, kan 
ESM bruges, eller vil kapitalindsprøjtninger blive bragt op på nationalt plan?

Der blev etableret en ny ramme for bankafvikling i Europa efter den globale finanskrise i 2008. 
Jeg havde den ære at være medlem af SRB helt fra dens spæde start. Den omtalte 
afviklingsramme er vigtig med henblik på at sikre en korrekt integreret bankkrisestyring og 
undgå omkostninger for skatteyderne. Overdragelse til ESM af opgaven med at fungere som 
en fælles bagstopperordning for Den Fælles Afviklingsfond vil styrke effektiviteten og tilliden 
til afviklingsrammen yderligere.

Den nye ordning har vist sig at være en væsentlig forbedring. Der kan dog overvejes yderligere 
forbedringer af afviklingsrammen. Afviklingsmyndigheden bør desuden have en passende 
værktøjskasse til at håndtere nødlidende små og mellemstore kreditinstitutter, der primært er 
indskudsfinansierede, eftersom disse banker står over for udfordringer med hensyn til en 
forhøjelse af passende MREL-niveauer. Et muligt nyt værktøj ville være at finansiere 
begrænsede afviklingshandlinger med midler fra nationale indskudsgarantiordninger for at 
muliggøre en overførsel af indskud. Dette kan opnås ved at præcisere den eksisterende ramme 
i form af direktivet om genopretning og afvikling af banker og direktivet om 
indskudsgarantiordninger, som Kommissionen har fremlagt i sit arbejdsprogram for 2021. Jeg 
mener desuden, at det vil være nødvendigt at forbedre ordningerne for afviklingsstøtte for at 
sikre en effektiv likvidation af nødlidende banker, der ikke indgår i en afvikling. 

Ud over de cykliske udfordringer som følge af covid-19-pandemien står bankerne også over 
for alvorlige strukturelle udfordringer, der har en negativ indvirkning på rentabiliteten. 
Samtidig med at der er behov for en strukturel ændring som reaktion på disse strukturelle 
udfordringer, er der ingen universalløsning for bankerne med henblik på at sikre, at de kan 
opfylde realøkonomiens behov optimalt. Mange banker vil skulle genoverveje deres 
forretningsmodeller for at blive rentable. Bankerne vil desuden skulle finde måder at skære 
ned på omkostningerne på, f.eks. ved at strømline distributionskanalerne, beskære udgifterne 
og forbedre IT-systemerne, og træffe foranstaltninger med henblik på at udvide de 
gebyrbaserede indtægtsstrømme. En yderligere konsolidering kunne fjerne en strukturel 
hindring for rentabiliteten for nogle dele af euroområdets banksektor, da dette ville afhjælpe 
overskydende kapacitet og opdeling efter nationale linjer. En øget grænseoverskridende 
udveksling af tjenesteydelser med fusioner og overtagelser i euroområdet, ledsaget af 
nedskæringer, sammen med en yderligere styrkelse af bankunionen er vigtige betingelser for 
en konsolidering i banksektoren. Konsolideringsforslag bør dog vurderes på basis af egen 
fortjeneste, idet der også tages højde for potentielle ulemper såsom overvurderede synergier, 
færre afviklingsmuligheder og finansielle stabilitetsrisici. Det er derfor vigtigt at tilpasse 
fremgangsmåden til hver enkelt sag ved potentielle fusioner og overtagelser i banksektoren. I 
den forbindelse glæder jeg mig over de retningslinjer, som ECB har offentliggjort for nylig 
om konsolidering med henblik på at præcisere sin tilgang.
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For at sikre en effektiv reaktion på covid-19-pandemiens indvirkning bør de tilsynsførende først 
undersøge forskellige politiske løsningsmodeller. Først og fremmest er det op til bankerne selv 
at træffe passende foranstaltninger, og de tilsynsførende kan spille en vigtig rolle med hensyn 
til at tilskynde bankerne til at følge bedste praksis her. Store banker har f.eks. afholdt sig fra at 
udlodde dividender i overensstemmelse med ECB's anbefalinger. De tilsynsførende har også 
en værktøjskasse af foranstaltninger med henblik på at gøre bankerne i stand til at støtte 
finansieringen af realøkonomien, f.eks. gennem midlertidige hjælpeforanstaltninger i 
kapitalordningen. Hvis bankerne viser sig ikke at kunne håndtere disse krusninger, har vi dog 
afviklingsrammen på plads. Endelig bør vi se ud over strategien med rekapitalisering gennem 
bail-in i forbindelse med afvikling af banker, f.eks. kunne kapitalforvaltningsfirmaer være en 
af de mulige løsninger. På nationalt plan er der også tidligere blevet oprettet 
kapitalforvaltningsfirmaer i nogle lande, og de har vist sig at yde et væsentligt bidrag til 
oprydningen i banksektorerne. De er selvfølgelig ikke en altomfattende løsning på alle 
problemer med aktivernes kvalitet, og de vil kun være en passende løsning, hvis de oprettes i 
overensstemmelse med den bedste internationale praksis.

35. Hvad er Deres syn på gennemførelsen af likviditetsstøtte i en krisesituation? Hvad kan 
forbedres i forbindelse med beslutningsprocessen for tildeling af likviditetsstøtte i en 
krisesituation, navnlig ved at der tages højde for en mere fremtrædende rolle for ECB?

Ansvaret for tildelingen af likviditetsstøtte i en krisesituation, herunder udgifterne og risiciene 
i forbindelse med denne tildeling, ligger på nuværende tidspunkt hos de nationale 
centralbanker, som handler på grundlag af den relevante nationale lovgivning. Artikel 14, stk. 
4, i statutten for ESCB giver ECB mulighed for at nedlægge vetoret for at sikre, at ydelsen af 
likviditetsstøtte i en krisesituation ikke berører ESCB's opgaver og mål (navnlig ikke 
gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet). 

Fremadrettet mener jeg, at styringen af likviditetsstøtte i en krisesituation bør udvikle sig i 
overensstemmelse med fremskridtene med fuldførelsen af bankunionen, idet den muligvis 
nærmer sig en mere ensartet tilgang med hensyn til beslutninger om likviditetsstøtte i en 
krisesituation.

36. Hvad er Deres syn på skridtene hen imod fuldførelsen af bankunionen med en 
europæisk indskudsgarantiordning og en finanspolitisk bagstopperordning, herunder den 
nødvendige gennemførelse af den eksisterende bankunionslovgivning? Hvilke supplerende 
foranstaltninger vil De træffe for at reducere markedsfragmenteringen, reducere 
mulighederne for regulerings- og tilsynsarbitrage, sikre lige vilkår og håndtere ring-fencing, 
især i banksektoren?

Oprettelsen af bankunionen var et afgørende skridt for vores Økonomiske og Monetære Union 
og integriteten af den fælles valuta. 

Betydningen af projektet blev demonstreret endnu en gang med den hurtige, beslutsomme og 
koordinerede tilsynsmæssige respons på den igangværende covid-19-krise. 
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Samtidig er bankunionen ikke fuldført endnu, og der er behov for fremskridt for at frigøre 
fordelene fra en fuld bankunion. 

Forpligtelsen til at etablere en fælles bagstopperordning for Den Fælles Afviklingsfond senest 
i 2024 er et skridt i den rigtige retning. Arbejdet på en fælles europæisk 
indskudsforsikringsordning (EDIS) bør fortsat være en af vores højeste prioriteter. Hvis man 
starter med en såkaldt hybridmodel for EDIS, er det allerede en stor forbedring, men vi er nødt 
til at holde os det endelige mål for øje. En ensartet beskyttelse af indskyderen vil øge tilliden til 
banksystemet. Hvis den er udformet hensigtsmæssigt, vil den bevare den finansielle stabilitet 
og bryde forbindelsen mellem banker og stater yderligere. 

"Ring-fencing" af kapital og likviditet i datterselskaber, der tilhører bankkoncerner i 
bankunionen, mindsker de fordele, som vi kan høste af bankunionen for så vidt angår finansiel 
integration. Jeg glæder mig over Tilsynsrådets formands forslag om at udforske de 
muligheder, som de nuværende retlige rammer giver os for at gøre fremskridt på dette område. 
Hvis vi skal gøre mere mærkbare fremskridt, er det imidlertid afgørende at træffe 
lovgivningsforanstaltninger for at mindske fragmenteringen og samtidig sikre 
medlemsstaterne de fornødne garantier for at fremme et kompromis.

37. Hvilke risici indebærer securitiseringsprodukter og gearede lån efter Deres mening 
for den finansielle stabilitet, og hvordan bør ECB/FTM tage hånd om dem?

I lighed med mange andre aktivklasser har de globale markeder for gearede lån været præget 
af betydelig turbulens i forbindelse med den covid-19-relaterede uro, der opstod på 
markederne i marts 2020. Der kan potentielt være tale om alvorlige systemiske risici, der 
stammer fra markeder for gearede lån, på grund af (i) udestående beløb, da markederne er 
vokset betragteligt i de senere år, navnlig i Europa, (ii) de udstedende selskabers forholdsvis 
høje gearing og lave kreditkvalitet, som gør dem sårbare over for negative chok, (iii) tendensen 
med dårligere investorbeskyttelse på grund af de populære "covenant-lite" lån, (iv) den 
faldende kreditkvalitet og (v) den høje grad af indbyrdes forbundethed blandt investorerne.

Det er derfor vigtigt at holde et vågent øje med udviklingen på markederne for gearede lån og 
vurdere de potentielle risici, der opstår på grund af direkte eller indirekte eksponering under 
forskellige scenarier. ECB offentliggjorde i 2017 et sæt retningslinjer om gearede 
transaktioner, som omfatter vigtige tilsynsmæssige forventninger rettet mod bankerne. 
Benchmarking og stedlige og ikkestedlige tilsyn har afsløret mangler i flere bankers rammer 
for risikostyring. Disse mangler blev taget i betragtning i tilsynskontrol- og 
vurderingsprocessen i 2019. Det er vigtigt at rette særlig opmærksomhed mod de mest gearede 
transaktioner og vurdere, om de er i overensstemmelse med retningslinjerne. 

Generelt er der behov for hele tiden at vurdere situationen for at sikre, at bankerne har etableret 
hensigtsmæssige rammer for risikostyring. Samtidig er det vigtigt at bidrage til det arbejde, 
der udføres i internationale fora med henblik på at skabe et samlet overblik over tendenser og 
risici på de globale markeder for gearede lån. På grund af den indbyrdes forbundethed, der 
kendetegner dette marked og dermed også de potentielle indirekte risici for bankerne, vil en 
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bedre forståelse af den eksponering for gearede lån, som finansielle institutioner uden for 
banksektoren udsættes for, også fremme en helhedsorienteret risikovurdering.

Bankernes eksponering for securitisering af gearede lån, de såkaldte collateralised loan 
obligations (CLO'er – låneforpligtelser mod sikkerhed), er forholdsvis begrænset og menes 
kun at vedrøre trancher med forholdsvis høj kreditkvalitet. Ikke desto mindre kræver de 
underliggende lånetranchers forringede kreditkvalitet, at der foretages en omhyggelig 
risikovurdering. Desuden er bankerne udsat for modpartsrisici og indirekte risici som følge af 
ikkebankers øgede eksponering for CLO'er.

Hvis vi i stedet for at fokusere på CLO'er ser mere generelt på alle former for securitisering, 
er der i kraft af den nye EU-forordning om securitisering (vedtaget i 2017) taget hånd om de 
svagheder og overskridelser, der bidrog til finanskrisen i 2008, men forordningen har ikke vist 
sig fuldt ud effektiv med hensyn til at genoplive EU-markederne. Målrettede ændringer af 
EU's securitiseringsramme, som Kommissionen for nylig har foreslået, kan understøtte 
genopretningen ved at lette långivningen til realøkonomien. Senest i januar 2022 bør der dog 
foretages en komplet gennemgang for at undersøge, hvordan de gældende bestemmelser kan 
forbedres med henblik på virkelig at genoplive EU-markederne. Som nævnt i ECB's udtalelse, 
der blev offentliggjort i september, bør det samtidig bemærkes, at ECB har ansvaret for at 
sikre, at store banker tilpasser deres kapitalkrav på en måde, som står i et rimeligt forhold til 
den kreditrisiko, der reelt overføres til tredjepartsinvestorer. 

38. Hvilken rolle tilskriver De den finansielle markedsdisciplin, når stater skal 
prisfastsættes? Hvilke udfordringer forudser De for ECB i forbindelse med en eventuel 
omdannelse af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) til en europæisk monetær fond 
(EMF)?

De finansielle markeder har haft en tendens til at bevæge sig procyklisk i den periode, hvor vi 
har haft ØMU'en, idet der var en særdeles lav spredning i perioden før 2008, hvorefter vi så 
en pludselig og meget forstyrrende stigning i kølvandet på den store finansielle krise. 

Der er fremsat flere forklaringer på den manglende prisdæmpende effekt på de finansielle 
markeder, som ikke udelukker hinanden, nemlig (i) manglende tiltro til "no bail out-
klausulen", uklarheder og flere overraskelser med tiden, der blev forårsaget af politiske 
udmeldinger om euroområdets tilgang til statsgældsomlægning, (ii) uklarhed om 
pengepolitikkens rolle som långiver i sidste instans og (iii) iboende skævheder i de finansielle 
markedsaktørers adfærd såsom flokmentalitet.

Det vil i høj grad gavne ECB, hvis Den Økonomiske og Monetære Unions institutionelle 
rammer styrkes. Drøftelserne om reformen af den europæiske stabilitetsmekanisme har 
bevæget sig fra eventuel etablering af en "europæisk valutafond" som foreslået af 
Kommissionen i 2017 til en reform af traktaten om den europæiske stabilitetsmekanisme, hvor 
der fokuseres på målrettede ændringer, som der i princippet er opnået enighed om i 2019. 

Når jeg ser tilbage på EMF-forslaget, ville jeg have hilst det velkommen, hvis den europæiske 
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stabilitetsmekanisme blev bragt ind under EU-rammerne. Jeg påskønner dog i høj grad den 
reform af traktaten om den europæiske stabilitetsmekanisme, som der i princippet blev opnået 
enighed om sidste år, og jeg håber, at det snart vil være muligt at gå videre med den endelige 
politiske godkendelse og ratificeringsprocessen. 

Jeg vil gerne understrege, at de målrettede ændringer, som der i princippet opnåedes enighed 
om i 2019, blandt flere andre vigtige forbedringer af rammerne for den europæiske 
stabilitetsmekanisme omfatter en bestemmelse, som også indgik i EMF-forslaget i 2017, 
nemlig at den europæiske stabilitetsmekanisme fik tildelt rollen som fælles sikkerhedsnet for 
Den Fælles Afviklingsfond. Dette er et centralt element for gennemførelsen af bankunionen, 
navnlig for at styrke troværdigheden og tilliden til regelsættet for bankafvikling. 

39. Hvordan kan hvidvask af penge, skatteundgåelse og finansiering af terrorisme 
håndteres mere effektivt i hele bankunionen? Hvilken rolle ser De ECB/FTM spille i 
bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask af penge? Hvordan bør risici for hvidvask af penge 
tages i betragtning, når ECB vurderer bankernes finansielle stabilitet? Hvilken rolle bør 
tillægges et centralt EU-organ med ansvar for bekæmpelse af hvidvask af penge?

Lad mig først gentage, at ECB's tilsynsopgaver ikke omfatter tilsyn med banker med henblik 
på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og at ECB ikke har nogen 
kompetence med hensyn til skatteunddragelse. Uanset dette bifalder jeg, at ECB tager 
forsigtighedshensynene vedrørende risikoen for hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme meget alvorligt inden for sine beføjelser i kraft af mandatet som tilsynsførende. 
Dette betyder, at ECB som tilsynsmyndighed har mulighed for at vurdere, hvilken indvirkning 
risikoen for hvidvask af penge/finansiering af terrorisme har på bankernes tilsynsprofil. Det er 
afgørende, at der udveksles tilstrækkelig mange oplysninger med tilsynsførende med ansvar 
for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, hvis ECB skal kunne gøre 
dette. Den aftale, som ECB har indgået med de nationale tilsynsførende, der beskæftiger sig 
med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, om udveksling 
oplysninger med relation til dette område, sikrer denne udveksling af oplysninger. På 
baggrund af en vurdering af de oplysninger, som ECB modtager fra myndigheder med ansvar 
for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, kan banken om nødvendigt 
træffe forsigtighedsforanstaltninger, f.eks. ved at gøre brug af sine beføjelser under søjle 2 i 
forbindelse med den årlige tilsynskontrol- og vurderingsproces. ECB bidrager til den løbende 
udarbejdelse af vigtige retningslinjer fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som har til 
formål at forbedre samarbejdet med tilsynsførende med ansvar for bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme yderligere og at sikre ensartet hensyntagen til aspekter 
vedrørende bekæmpelse af disse problemer i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen på tværs 
af bankunionen. Endvidere ventes det, at ECB vil deltage som observatør i de tilsynskollegier 
på området for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som nationale 
tilsynsførende, der arbejder med området, i øjeblikket er ved at etablere for alle banker, der 
opererer på tværs af grænserne inden for EU.
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Så længe bestemmelserne om og tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme fortsat fortrinsvis fastlægges på nationalt plan, og normerne på 
området derfor gennemføres og håndhæves i EU-medlemsstaterne, vil det imidlertid være 
meget begrænset, hvad vi kan forvente at opnå alene i kraft af bedre samarbejde. Hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme er ofte af grænseoverskridende karakter, og 
grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende værktøjer. Derfor er jeg stor 
fortaler for, at der er behov for en mere robust europæisk tilgang for at tage hånd om den 
risiko, som disse forbrydelser udgør for EU's banksektors bæredygtighed og stabilitet. Det bør 
overvejes at harmonisere regelsættet om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme yderligere og at mindske den tilsynsmæssige fragmentering ved at lægge 
tilsynsopgaver vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i 
hænderne på en eksisterende eller nyetableret EU-myndighed. Det er naturligvis først og 
fremmest Kommissionen, der har kompetence til at foretage de nødvendige vurderinger og 
fremsætte forslag i denne henseende. Kommissionen har for nylig offentliggjort en 
handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering 
af terrorisme, og den agter at fremlægge relevante lovgivningsforslag tidligt i det nye år.

Det er særlig vigtigt, at den fremtidige tilsynsførende på EU-plan med ansvar for bekæmpelse 
af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme først og fremmest kan fokusere sine 
ressourcer på at føre tilsyn med netop de banker, der udsætter EU's finanssektor for den største 
risiko for kriminelles misbrug og skader på omdømmet, og som en tilsynstilgang på EU-plan 
rummer mest merværdi for (f.eks. banker, der opererer på tværs af grænserne inden for EU, 
håndterer transaktioner for kunder, som indebærer en særlig risiko for hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme, og driver virksomhed i tredjelande med lave standarder for 
bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme). Hvis og når der på EU-plan 
etableres tilsyn med banker vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme, kan der skabes stærke synergier med ECB's arbejde. Samtidig vil samarbejde 
mellem ECB og nationale tilsynsførende med ansvar for bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme fortsat være afgørende i et sådant revideret tilsynsmiljø, da ikke alle 
banker i bankunionen ville kunne forventes at henhøre under det kompetenceområde, der 
tillægges en EU-myndighed med ansvar for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering 
af terrorisme. Dette understreger den fortsatte relevans og vigtighed af de igangværende 
initiativer til styrkelse af dette samarbejde, som jeg nævnte før. Det bør desuden holdes in 
mente, at der findes mange forskellige former for virksomheder og tjenester, som kan 
misbruges til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Derfor vil en central EU-
myndighed med ansvar for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på 
længere sigt potentielt skulle dække en bredere vifte af finansielle og andre sektorer end blot 
banksektoren – sektorer, hvor ECB hverken har noget mandat eller nogen rolle at spille. 
Endelig er det i lyset af de relevante former for risici vigtigt, at et centralt EU-organ med 
ansvar for bekæmpelse af hvidvask af penge har de rette værktøjer til at samarbejde med ikke 
blot tilsynsmyndigheder, men også finansielle efterretningsenheder og retshåndhævende 
myndigheder, hvilket er meget afgørende. 

40. Mener De, at ECB bør anvende standarderne i direktivet om beskyttelse af personer, 
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der indberetter brud på EU-retten, internt?

ECB har for nylig styrket sin interne politik for whistleblowing væsentligt. Denne nye politik 
efterlever tilsyneladende de grundlæggende principper i det pågældende EU-direktiv. Den 
supplerer den eksisterende og velafprøvede mekanisme til rapportering om overtrædelser i 
forbindelse med tilsyn og gør det muligt for enhver at rapportere anonymt. I politikken er der 
desuden fastsat et stærkt regelsæt og fastlagt en række tilknyttede processer, der skal beskytte 
medarbejdere, som rapporterer om overtrædelser, effektivt mod repressalier. Jeg er 
opmærksom på denne udvikling, da Styrelsesrådet udtrykkeligt har besluttet at udvide den nye 
politiks anvendelsesområde, så det også omfatter alle medlemmer af Styrelsesrådet og 
Tilsynsrådet. 

Jeg betragter denne nye politik som en væsentlig forbedring, der tydeligt viser ECB's ledelses 
engagement med hensyn til at leve op til de højeste standarder for etik og ledelse. En 
velfungerende politik for whistleblowing handler imidlertid ikke blot om at have 
hensigtsmæssige regler. Politikken og støtteværktøjerne skal også suppleres og underbygges 
af den rette kultur, hvad angår etik og værdier – noget, som ikke kan foreskrives, men skal 
opbygges og opleves over tid for at blive bæredygtigt. 

Jeg kan sagtens associere mig med disse temaer, da jeg betragter dem som afgørende for at 
vinde og fastholde vores interessenters tillid. Jeg er en stærk fortaler for anstændig adfærd og 
god forvaltningspraksis, og hvis jeg optages som medlem af direktionen, vil jeg forsøge at 
forbedre ECB's politikker yderligere efter behov.

41. Hvilke risici er der i forbindelse med brexit for finansiel stabilitet? Hvordan ser De 
ECB's rolle i forbindelse med håndteringen af de risici?

Det er stadig meget usikkert, hvad brexitprocessen resulterer i. En pludselig overgang til 
samhandel mellem EU og Det Forenede Kongerige efter WTO-reglerne, når 
overgangsperioden udløber ved årets udgang, vil indebære en yderligere risiko for økonomien 
i euroområdet. Konsekvenserne vil sandsynligvis kunne inddæmmes, men de vil ikke være 
ubetydelige. Desuden kan de nuværende makrofinansielle risici øges, hvis et brexit uden en 
aftale indtræffer samtidig med det nuværende chok i verdensøkonomien, som skyldes 
pandemien. Denne indvirkning vil dog være større for Det Forenede Kongerige end for 
euroområdet. Et scenario uden en aftale vil sandsynligvis også udløse mærkbare udsving på 
de finansielle markeder og en stigning i risikopræmierne. Dette kan blive en kilde til 
bekymring inden årets udgang, efterhånden som de finansielle markeder begynder at indregne 
det mest sandsynlige resultat af forhandlingerne mellem Det Forenede Kongerige og EU.

De fleste andre risici vedrørende finansiel stabilitet, der knytter sig til et eventuelt brexit uden 
en aftale ved årets udgang, er inddæmmet, og de relevante EU-myndigheder og nationale 
myndigheder har forberedt sig på dette scenario. Der er taget hånd om en række særlig 
alvorlige risici på området for centralt clearede derivater i kraft af Kommissionens 
tidsbegrænsede ækvivalensafgørelse for centrale modparter i Det Forenede Kongerige. I øvrigt 
har den private sektor de fornødne midler til at afbøde uafklarede risici i forbindelse med 
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overgangsperiodens udløb på flere andre områder og bl.a. sikre kontinuitet med hensyn til 
kontrakter om ikkeclearede derivater.

ECB's rolle bør bestå i at sikre, at bankerne er forberedt på alle mulige konsekvenser ved 
udgangen af overgangsperioden, og at sikre en omhyggelig overvågning af risici på 
makrosektorniveau og i finanssektoren, efterhånden som tidsfristen ved årets udgang nærmer 
sig. I denne henseende har FTM for nylig intensiveret den tilsynsrelaterede dialog om 
brexitforberedelserne med bankerne (både udgående og indgående institutioner). Der rettes 
også betydelig tilsynsmæssig opmærksomhed mod at sikre, at de banker, som der føres tilsyn 
med, når frem til deres endelige tilsigtede driftsmodeller (Target Operating Models) inden for 
den tidsfrist, der er aftalt på forhånd. 

42. Mener De, at medlemsstater uden for euroområdet bør opfylde yderligere betingelser, 
inden de bliver medlemmer af euroområdet og dermed medlemmer af bankunionen, f.eks. ved 
effektivt at kontrollere risici for hvidvask af penge, påvise forholdsvis stabile 
ejendomsmarkeder og effektivt kontrollere korruption?

Ethvert land, der agter at indføre euroen, skal opfylde de fire traktatbaserede kriterier for 
økonomisk konvergens (bl.a. om at deltage i valutakursmekanismen ERM II i to år uden 
problemer) og bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med EU's retlige ramme. 
Jeg ser intet behov for formelt at tilføje flere konvergenskriterier til de fire ovennævnte 
kriterier, som regelmæssigt vurderes af ECB og Kommissionen. I den seneste 
konvergensberetning fra de to EU-institutioner føres der i øvrigt tilsyn med flere af de 
strukturelle betingelser, der kræves for at opnå en gnidningsløs deltagelse i bankunionen, 
under kategorien "andre relevante faktorer". ECB og Kommissionen foretager hver især deres 
egne analyser, men de fokuserer begge på institutionel kvalitet og god forvaltningsskik og på 
resultatet af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, som har til formål at 
forebygge makroøkonomiske og makrofinansielle ubalancer.

Samtidig mener jeg, at lige så vel som nye medlemsstater skal forberede sig på at indføre 
euroen, skal de også forberede sig på at indgå i bankunionen og dermed deltage i Den Fælles 
Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme. På denne baggrund glæder jeg mig 
over Bulgariens og Kroatiens deltagelse i tæt tilsynssamarbejde med ECB. Som led i processen 
i retning af et tæt samarbejde har ECB's banktilsynsenhed foretaget den krævede omfattende 
vurdering af landenes banker. På baggrund af en positiv afgørelse fra Styrelsesrådet tiltrådte 
Bulgarien og Kroatien først på året bankunionen og ERM II samtidig. 

Desuden har Bulgarien og Kroatien, før de tiltrådte ERMII, givet en række landespecifikke 
tilsagn, som også omfatter makroprudentielle politikker og strukturpolitikker, bl.a. til 
bekæmpelse af hvidvask af penge. Endvidere har begge lande givet tilsagn om at påtage sig 
en lang række landespecifikke forpligtelser vedrørende strukturpolitikker, der skal sikre 
bæredygtig økonomisk konvergens, senest når de to lande indfører euroen. ECB og 
Kommissionen vil omhyggeligt overvåge gennemførelsen af disse forpligtelser.

43. Er en dybere finansiel integration altid i overensstemmelse med målsætningen om 
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finansiel stabilitet? Tror De, at potentielle grænseoverskridende bankfusioner forstærker for-
stor-til-at-krakke-problemet? Hvilken strategi bør FTM anlægge over for fremtidens 
europæiske banksektor med hensyn til fusioner og overtagelser, konsolidering og "nationale 
sværvægtere"? Hvad bør målene for kapitalmarkedsunionen være?

Ifølge det "finansielle trilemma" er finansiel stabilitet, finansiel integration og nationale 
finansielle politikker uforenelige. Kun to ud af de tre målsætninger kan vælges, mens den 
tredje nødvendigvis må vælges fra.

Dette betyder, at dybere finansiel integration og finansiel stabilitet går hånd i hånd, når de 
kombineres med fælles regulerings- og tilsynsmæssige rammer og en centralbank, som er i 
stand til at handle til støtte for finansiel stabilitet i krisetider.

I denne henseende, er der behov for et nyt skub i retning af den langsigtede ambition om at 
skabe et reelt indre europæisk kapitalmarked, som er dybt integreret og højt udviklet. Det vil 
mobilisere de ressourcer, der er nødvendige for at genstarte økonomien i euroområdet, 
medvirke til at overvinde udfordringer såsom brexit for at bidrage til at gøre ØMU'en 
modstandsdygtig over for chok og fremskynde omstillingen til en digital 
lavemissionsøkonomi. 

For så vidt angår grænseoverskridende bankfusioner må vi huske på, at det at være for stor til 
at krakke på europæisk plan ikke er det samme som at være for stor til at krakke på 
medlemsstatsplan. Et af midlerne til at overvinde bekymringer i denne henseende og stadig 
have opmærksomheden rettet mod eventuelle problemer med finansiel stabilitet består i at 
integrere det europæiske bankmarked.

Efter min mening bør tilsynsmyndighederne udelukkende vurdere konsolideringsprojekter ud 
fra tilsynsmæssige kriterier. Deres rolle er hverken at fremme eller stå i vejen for bestemte 
konsolideringer eller at favorisere en bestemt forretningsmodel frem for en anden. Der er tale 
om en proces, som markedet skal sætte gang i. 

I denne forbindelse hilser jeg det velkommen, at ECB har offentliggjort en vejledning om 
konsolidering for at præcisere sin tilgang. Øget gennemsigtighed gør tilsynsforanstaltninger 
mere forudsigelige og forebygger fejlagtige forventninger med hensyn til tilsyn. 

44. En række væsentlige private og offentlige obligationer i Europa er karakteriseret ved 
negative afkast. Har dette nogen konsekvenser for den finansielle stabilitet, og hvordan skal 
de i bekræftende fald afhjælpes?

I betragtning af de store porteføljer af virksomheds- og statsobligationer, som finansielle 
institutioner i almindelighed og investeringsfonde, forsikringsselskaber og pensionsfonde i 
særdeleshed ligger inde med, kan deres investeringsindtægter falde yderligere i tilfælde af et 
voksende antal gældsbeviser med negative afkast.

Derfor kan disse finansielle institutioner uden for banksektoren "søge efter afkast" og fortsætte 
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med at påtage sig flere risici med hensyn til kredit, varighed og likviditet på deres balancer. 

Et åbenlyst eksempel på dette er den stadig større eksponering for gearede finansielle 
produkter over de senere år såsom gearede lån, CLO'er og obligationer med højt afkast. Disse 
stadig større risici kræver, at der også indføres stærkere makroprudentielle rammer for 
finanssektoren uden for banksektoren, og de mulige rammer drøftes i øjeblikket i de globale 
institutioner (FSB) og EU's institutioner (ESRB, ECB). 

45. Hvad er Deres synspunkter på de nuværende ECB-politikker med hensyn til 
forebyggelse af interessekonflikter internt i ECB? Er der behov for ændringer?

ECB's etiske rammer sikrer, at både faktiske, potentielle og opfattede interessekonflikter 
håndteres effektivt og forholdsmæssigt. Rammerne foreskriver desuden en række 
begrænsninger, som ikke blot gælder under ansættelsen hos ECB, men også før og efter. Disse 
begrænsninger er skrappe, men også rimelige. Jeg mener, at forebyggelse af selv opfattede 
interessekonflikter er meget vigtig på grund af det ansvar, som medarbejdere og højtstående 
embedsmænd i ECB har over for EU-borgerne. Eksempelvis bidrager de lange 
afkølingsperioder for medarbejdere, der forlader banken til fordel for et nyt – beslægtet eller 
potentielt konfliktskabende – job, til at undgå, at en interessekonflikt overhovedet opfattes. 
ECB følger gennemførelsen af disse regler på tæt hold og har fastlagt behørige procedurer og 
afbødningsmekanismer, der sikrer en ordentlig opfølgning. Således er der efter min mening 
ikke behov for større forbedringer af disse rammer, da de er både effektive og forholdsmæssige.

ECB's fælles adfærdskodeks for højtstående embedsmænd (2019) gælder for medlemmerne af 
Styrelsesrådet, direktionen og Tilsynsrådet. Alle medlemmer er underlagt den samme kodeks. 
Dette er et vigtigt resultat. Ledelsen spiller en rolle som forbillede i denne henseende. 
Eksempelvis er de bestemmelser, der gælder for højtstående embedsmænd, på visse områder 
strengere end for medarbejderne. Dette bidrager også til at opbygge en etisk kultur. Jeg mener, 
at de nuværende retningslinjer og regler for overholdelse på dette område er håndfaste, men 
forholdsmæssige. 

Kodeksen bruges til at håndtere interessekonflikter, idet den fastlægger særlige regler om 
aktiviteter efter ansættelse (afkøling), private finansielle transaktioner og forbindelser til 
interessegrupper. Desuden indeholder den bestemmelser om fremlæggelse af 
interesseerklæringer og månedlige kalendere, ligesom den omfatter foranstaltninger til 
håndtering af tilfælde med manglende overholdelse.

På baggrund af henstillinger fra Europa-Parlamentet offentliggøres ECB's højtstående 
embedsmænds årlige interesseerklæringer på ECB's websted. Efter min mening er 
gennemsigtighed afgørende for at undgå potentielle eller opfattede interessekonflikter.

I artikel 11 i kodeksen foreskrives det, at højtstående embedsmænd i forbindelse med 
varetagelsen af deres opgaver skal undgå situationer, der kan give anledning til bekymringer 
vedrørende interessekonflikter. Som nævnt i kodeksen gælder dette ikke kun nære 
familiemedlemmer, men også bredere kredse. Der skal gives skriftlig meddelelse om potentielle 
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interessekonflikter til formanden for både Tilsynsrådet og Den Etiske Komité, der er en 
uafhængig enhed, som rådgiver i sager af denne art.

Ud over at sikre gennemsigtighed og følge en adfærdskodeks er det efter min mening vigtigt, 
at ECB's ledelse er tilgængelig for medarbejdere. Dette stimulerer og bidrager til en etisk 
kultur, hvor medarbejderne ikke er bange for at sige deres mening, og dermed styrker det ikke 
blot forvaltningen af institutionen, men også dens modstandsdygtighed og bæredygtighed.

D. ECB's funktionsmåde samt demokratisk kontrol og gennemsigtighed

46. Hvordan kan ECB's ansvarlighed over for Europa-Parlamentet efter Deres mening 
styrkes, navnlig i betragtning af pengepolitikkens øgede råderum og kompleksitet oven på de 
seneste kriser?

Den mere fremtrædende rolle, som centralbankerne i almindelighed og ECB i særdeleshed har 
spillet under den seneste krise, har skabt øget offentlig interesse for centralbankerne. Dette har 
ført til en intensiveret offentlig debat om ECB's rolle og foranstaltninger, hvor der navnlig er 
blevet fokuseret på bankens foranstaltningers øgede kompleksitet og på, at ECB har påtaget 
sig ekstra opgaver siden den globale finanskrise.

Det er derfor meget sundt, at der i årenes løb er sket en væsentlig udvikling i ECB's ordninger 
for ansvarlighed over for Europa-Parlamentet. Som et vigtigt element kan det nævnes, at 
samspil forekommer hyppigere (flere høringer og skriftlige spørgsmål og svar), og at der er 
frembragt nyskabelser med hensyn til formatet (offentliggørelse af ECB's skriftlige feedback 
på bankens årsberetning). Derudover er ECB på baggrund af krav fra Europa-Parlamentet i 
2015 også begyndt at offentliggøre referater af de pengepolitiske møder i Styrelsesrådet.

Den gode praksis med hensyn til ansvarlighed rækker ud over de krav, der er fastlagt i 
traktaten, og kan sammenlignes med den, som udvises af andre større centralbanker såsom 
USA's Federal Reserve og Bank of England i Det Forenede Kongerige.

Fremadrettet vil det være vigtigt at opretholde tilstrækkelig megen fleksibilitet i 
ansvarlighedsforholdet for at kunne imødekomme krav om kontrol bedst muligt. 

De nylige ad hoc-drøftelser med ECB's formand og medlemmer af ECB's direktion om 
aktuelle spørgsmål, herunder udviklingen i den økonomiske situation og ECB's umiddelbare 
kriseberedskab samt euroens internationale rolle og ECB's arbejde med hensyn til en digital 
centralbankvaluta, er et godt eksempel på effektiv ansvarlighed, som fortsat bør udvises. 

Et andet aspekt, hvor et tæt samspil med Europa-Parlamentet vil være vigtigt, vedrører 
gennemgang af strategien. Som repræsentanter for borgerne i euroområdet har Europa-
Parlamentets medlemmer værdifuld viden, som de kan bidrage med i drøftelserne. Jeg hilser 
det velkommen, at ECB's formand har bebudet, at Europa-Parlamentet vil spille en central 
rolle, og jeg har med stor interesse læst de bidrag, som Europa-Parlamentet hidtil har ydet til 
gennemgangen ved at gøre den til genstand for høringer i ECON og bestille ekspertoplæg om 
de emner, som den omfatter.
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Endelig mener jeg, at ECB bør arbejde videre med at styrke sin kommunikation. En mere klar 
og gennemsigtig kommunikation er afgørende for at sikre reel ansvarlighed og øge tilliden 
blandt borgerne i euroområdet til ECB og dens politikker.

47. Hvad er Deres vurdering af udviklingen i samspillet mellem ECB og de nationale 
parlamenter?

I traktaten er det fastlagt, at ECB først og fremmest står til ansvar over for Europa-Parlamentet 
som EU-borgernes repræsentant.

For så vidt angår samspillet med de nationale parlamenter er det vigtigt at skelne mellem 
ECB's tilsynsopgaver og bankens øvrige opgaver.

Med hensyn til sidstnævnte har ECB i årenes løb indgået i et samspil med nationale 
parlamenters udvalg og medlemmer af nationale parlamenter. Som ECB hele tiden har anført, 
er dette samspil foregået på frivillig basis og i form af "udveksling af synspunkter" og dermed 
under fuld hensyntagen til ECB's uafhængighed og Europa-Parlamentets eksklusive rolle. 

Denne form for fremmøde i nationale parlamenter har medvirket til at fremføre ECB's 
holdning i den nationale debat og til at give ECB indsigt i politiske og offentlige holdninger i 
bl.a. Nederlandene. Det var i hvert fald tilfældet, da Mario Draghi besøgte det nederlandske 
parlaments finansudvalg for at udveksle synspunkter om ECB's pengepolitik. Dette udløste en 
sund – om end udfordrende – debat i Nederlandene om ECB's foranstaltninger.

Endvidere har medlemmer af direktionen jævnligt deltaget i den europæiske parlamentariske 
uge. Denne ordning er særlig vigtig, da den sikrer et tværnationalt forum for 
meningsudvekslinger om ECB's pengepolitik og fremmer en fælles forståelse vedrørende de 
forskellige nationale perspektiver.

For så vidt angår ECB's tilsynsforanstaltninger findes der i FTM-forordningen en særlig 
bestemmelse om forholdet mellem den fælles tilsynsmekanisme og de nationale parlamenter. 
Det er klart, at ECB's banktilsynsenhed først og fremmest bør være ansvarlig over for Europa-
Parlamentet med hensyn til at varetage sine opgaver med at føre tilsyn med store banker, men 
enheden kan desuden pålægges krav om ad hoc-rapportering til nationale parlamenter ud over 
at forelægge dem en årsberetning. 

Den tilgang, som ECB's banktilsynsenhed har anlagt hidtil, sikrer en god balance i betragtning 
af den indvirkning, som europæiske tilsynsforanstaltninger kan have på de offentlige finanser, 
kreditinstitutterne og deres kunder og medarbejdere samt markederne i de deltagende 
medlemsstater.

48. Hvad mener De om den tyske forfatningsdomstols dom af 5. maj 2020 om programmet 
til opkøb af den offentlige sektors aktiver (Public Sector Purchase Programme – PSPP) og 
ECB's efterfølgende beslutning om at offentliggøre ikkeoffentlige dokumenter med tilknytning 
til programmet over for den tyske Forbundsdag via Forbundsbanken?
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ECB er udelukkende underlagt EU-Domstolens jurisdiktion og ikke medlemsstaternes 
nationale domstoles jurisdiktion. På området for pengepolitik står ECB desuden til ansvar over 
for Europa-Parlamentet inden for de grænser, der er fastlagt i traktaterne, men ikke over for 
medlemsstaternes nationale parlamenter.

I december 2018 afsagde Domstolen sin endelige og utvetydige kendelse om, hvorvidt ECB's 
program til opkøb af den offentlige sektors aktiver (PSPP) er lovligt. Domstolen fandt, at PSPP 
falder inden for ECB's pengepolitiske mandat og stemmer overens med både 
proportionalitetsprincippet og forbuddet mod monetær finansiering. Navnlig fandt Domstolen, 
at ECB havde taget tilstrækkelige proportionalitetshensyn.

Som det fremgår af både retsakternes ordlyd og forskellige dokumenter, som ECB har 
offentliggjort, navnlig referater af pengepolitiske møder i Styrelsesrådet, vurderer ECB 
konstant de mulige bivirkninger af anvendelsen af bankens pengepolitiske virkemidler, 
herunder PSPP. Dette er en vigtig og sund øvelse. 

På baggrund af sine beføjelser med hensyn til ansvarlighed har Europa-Parlamentet desuden 
ofte adspurgt ECB om dens proportionalitetsvurderinger under de regelmæssige kvartalsvise 
høringer, i de skriftlige spørgsmål, som det har forelagt ECB, og i sine beslutninger vedrørende 
ECB's årsberetninger. Dette er en gavnlig aktivitet, da ECB får bedre mulighed for at redegøre 
for, hvordan den foretager sine proportionalitetsvurderinger.

I denne forbindelse glæder jeg mig over, at der er fulgt op på den tyske forfatningsdomstols 
dom på en måde, der harmonerer med ECB's og Deutsche Bundesbanks uafhængighed, med 
den omstændighed at Deutsche Bundesbank er en integreret del af eurosystemet, og med EU-
rettens forrang og Domstolens dommes bindende art. 

Jeg finder det særlig vigtigt, at ECB har været meget åben i sit forhold til Europa-Parlamentet 
– den eneste instans, som banken står til ansvar over for – og til offentligheden med hensyn til 
sin beslutning om at imødekomme anmodningen fra Deutsche Bundesbank om at tillade 
offentliggørelse af ikkeoffentlige dokumenter, der viser, hvordan ECB har foretaget sin 
proportionalitetsvurdering. Denne proces er i overensstemmelse med princippet om loyalt 
samarbejde som fastsat i traktaterne. 

49. Hvad mener De om, at Rådet tidligere har ignoreret Europa-Parlamentets holdning 
angående udnævnelsen af et direktionsmedlem? Vil De acceptere Deres udnævnelse som 
direktionsmedlem, hvis Europa-Parlamentet stemmer imod den?

Rådets og Parlamentets respektive roller og kompetencer i udnævnelsesprocessen er fastlagt i 
EU-traktaterne, og dem kan jeg ikke drøfte. Jeg håber dog inderligt, at de to institutioner vil 
nå frem til en aftale, der er i EU's og borgernes interesse.  

Ansvarlighedsforholdet mellem Europa-Parlamentet og ECB er centralt for ECB's legitimitet 
og uafhængighed. Jeg sætter stor pris på Europa-Parlamentets og især ECON's rolle i denne 
proces og ser dette spørgeskema og min kommende høring som centrale elementer i Europa-



PE659.084v01-00 48/52 PR\1217582DA.docx

DA

Parlamentets vurdering af, om jeg opfylder traktatens krav om at være en værdig person i 
almindeligt omdømme, som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen. 
Jeg håber inderligt, at De på grundlag af mine kvalifikationer vil tage mig i betragtning.

50. Hvad vil ECB konkret gøre for fremadrettet at have korte lister til ECB's topstillinger, 
hvor der er ligevægt mellem kønnene, og overordnet set skabe mere kønsdiversitet i ECB, i 
betragtning af at det i øjeblikket kun er to ud af 25 medlemmer af ECB's Styrelsesråd, der er 
kvinder? Hvordan agter De selv at forbedre kønsbalancen i ECB? Hvornår forventer De at se 
de første resultater af Deres tiltag på dette område?

Jeg deler fuldt ud Deres bekymring over den kønsbestemte ubalance i ECB's Styrelsesråd. 

ECB spiller selv kun en meget lille rolle for udnævnelsen af direktionsmedlemmerne. Denne 
rolle er begrænset til, at Styrelsesrådet bliver hørt om den foreslåede kandidats 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 

For så vidt angår de øvrige medlemmer af Styrelsesrådet udnævnes de af deres respektive 
nationale regeringer, og deres udnævnelser ligger således uden for ECB's eller Styrelsesrådets 
indflydelsessfære.

ECB har for nylig opgraderet sin ligestillingsstrategi og har i den forbindelse udvidet sine 
kønsmål til personale i ikkeledende stillinger. Målet er at besætte mindst halvdelen af de nye 
og ledige stillinger med kvinder på alle niveauer og at øge andelen af kvinder på de forskellige 
niveauer til mellem 40 % og 51 % inden 2026. Målet er og skal være ligestilling mellem 
kønnene.

Personligt har jeg været engageret i at fremme kønsdiversitet hos De Nederlandsche Bank, 
f.eks. som direktionssponsor for De Nederlandsche Banks netværk om mangfoldighed, 
DiverseDNB. I øjeblikket er de mest relevante procentsatser følgende: De Nederlandsche 
Banks bestyrelse: 57 % kvinder, bestyrelsen: 40 % kvinder, De Nederlandsche Bank samlet: 
40,4 % kvinder, samlede lederstillinger: 36,1 % kvinder, ledelsestalentprogram: 50 %, 
praktik: 50 % og talentprogram inden for data- og teknologi: 50 %. De Nederlandsche Bank 
har som mål at opnå ligestilling mellem kønnene. Hvis jeg tildeles rollen som medlem af 
direktionen, agter jeg fortsat aktivt at støtte promoveringen af kvindelige talenter og ambitiøse 
kønsmål i ECB. Offentlige institutioner spiller ikke blot en ledende rolle, men har også en 
forpligtelse til at fremme ligestilling mellem kønnene, og jeg går ind for, at ECB – og 
Eurosystemet i denne henseende – skal sigte mod kønsbalance på alle løntrin.

51. EBA-rapporten (2020) om benchmarking af praksis for mangfoldighed på EU-plan i 
henhold til artikel 91, stk. 11, i kapitalkravsdirektivet (EBA/REP/2020/05) viste bl.a., at to 
tredjedele (66,95 %) af kreditinstitutterne og investeringsselskaberne, som EBA indsamlede 
oplysninger fra, har administrerende direktører af kun ét køn. Kan De se måder, hvorpå ECB 
gennem sin tilsynsafdeling kan bidrage til en større (køns-)diversitet i bankernes 
forvaltningsorganer under dens tilsyn?
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Diversitet er en central dimension af en effektiv forvaltning. Som en del af dette har fremme af 
kønsbalancen i bankernes bestyrelser i nogen tid været på tilsynsmyndighedernes dagsorden. 

Den eksisterende retlige ramme kræver, også takket være Europa-Parlamentets indsats, at 
bankerne har en diversitetspolitik for både ledelsesorganer og personale som helhed. 

Mere specifikt skal institutioner under ECB's tilsyn have en diversitetspolitik, herunder 
vedrørende køn på grundlag af artikel 91, stk. 10, i kapitalkravsdirektivet, og retningslinjerne 
for EBA/ESMA for at vurdere egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet. 

Dette retsgrundlag styrkes yderligere i øjeblikket, f.eks. af at EBA integrerer kønsdiversitet i en 
række af sine retningslinjer. Jeg støtter også fuldt ud princippet om kønsneutrale 
aflønningspolitikker og -praksisser, som indført ved kapitalkravsdirektiv V. 

Selv om ECB allerede medregner køn som et af diversitetsaspekterne i sit tilsyn, er jeg 
overbevist om, at der kan og bør tages yderligere skridt. ECB kan bidrage til at øge 
(køns)diversiteten i bankernes ledelsesorganer under dens tilsyn gennem vurderinger af 
egnethed og hæderlighed af bestyrelsesmedlemmer og personer med nøglefunktioner. I 
øjeblikket henviser beslutninger om egnethed, hvor det er relevant, til eventuelle resultater 
vedrørende manglende kønsdiversitet i vurderinger af bankstyring. Når den nationale retlige 
gennemførelse af reglerne om kønsdiversitet tillader det, fremsætter ECB en henstilling eller 
retter henvendelse om en forpligtelse over for de enheder, der føres tilsyn med, om at respektere 
de kønskvoter, der er fastsat for medlemmerne af ledelsesorganerne i forbindelse med de 
nuværende eller kommende udnævnelser. Desuden bliver de overvågede myndigheder i 
samarbejde med de fælles tilsynshold i løbende tilsyn gjort opmærksom på betydningen af 
kønsdiversitet.

Som det fremgår af EBA's benchmarkingrapport, der omtales i spørgsmålet, havde mange 
institutioner, 41,61 % ud af 834, stadig ikke vedtaget en diversitetspolitik i september 2018. 
Repræsentationen af kvinder i ledelsesorganer er generelt stadig meget lav, og to tredjedele af 
institutionerne har ikke en bestyrelse med kønsdiversitet.

Så jeg er overbevist om, at der kan og bør gøres mere, også i vores tilsyn. ECB kan gennem sin 
tilsynsafdeling bidrage til en større (køns-)diversitet i bankernes forvaltningsorganer under dens 
tilsyn. Jeg vil derfor søge at forfølge følgende foranstaltninger, hvis jeg udnævnes:

Jeg vil støtte gennemførelsen af en tematisk gennemgang med det formål at vurdere kvaliteten 
af politikkerne for kønsdiversitet og en effektiv gennemførelse heraf. Dette kan gøres ved at se 
på anvendelsen af politikken i praksis, navnlig i forbindelse med ansættelse og 
successionsplanlægning. Resultaterne af denne tematiske gennemgang kunne tages op over for 
institutionen i forbindelse med det løbende tilsyn. De kunne også indgå i vurderinger af 
egnethed og hæderlighed, hvor kollektiv egnethed er et af de aspekter, der overvejes. 

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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Resultaterne af denne gennemgang kunne offentliggøres som led i at fremme en social dialog 
om kønsdiversitet.

Delvist på grundlag af resultaterne af den tematiske gennemgang vil jeg arbejde hen imod at 
offentliggøre tilsynsmæssige forventninger vedrørende kønsdiversitet. Disse ville skabe 
forventninger til institutionernes gennemførelse af de krav, der skal tages hensyn til, såsom 
aspektet kønsdiversitet for ledelsesorganernes sammensætning, med henblik på at fastlægge 
politikker og fastsætte og nå mål for det underrepræsenterede køn. Ud over at udvise et reelt 
engagement fra ECB's side vil sådanne tilsynsmæssige forventninger også udgøre et konkret 
referencepunkt i vores tilsyn med bankerne. 

De første skridt er taget i de senere år for at integrere kønsdiversitet i tilsynskontrol- og 
vurderingsprocessen (SREP). Jeg vil forsøge at bygge videre på dette. Mere specifikt kræver 
afsnit 105 i EBA/ESMA's retningslinjer for vurdering af, om medlemmerne af ledelsen er egnet, 
at institutionerne har en diversitetspolitik, der omfatter et kvantitativt mål for repræsentationen 
af det underrepræsenterede køn i ledelsesorganet. Det kræver også, at institutionerne fastsætter 
en passende tidsramme for, hvornår målet skal nås, og hvordan det vil blive nået. Vi bør 
anvende dette retsgrundlag mere aktivt i vores tilsyn. Desuden bør fokus i SREP-vurderingen 
ikke kun være på diversitet i ledelsesorganerne, men på personalet som helhed.

En del af vores fokus bør også være på lige løn i sektoren. Data fra Eurostat viser, at 
finanssektoren klarer sig dårligst med hensyn til lige løn for mænd og kvinder. De retlige 
rammer danner grundlag for også at indarbejde dette i vores tilsynspraksis (artikel 74, stk. 1, i 
kapitalkravsdirektiv V).

Samtidig bør ECB sætte sin egen barre lige så højt, som den sætter barren for institutionerne 
under sit tilsyn. Jeg tilslutter mig fuldt ud de mål, som ECB har sat sig for at øge andelen af 
kvindelige medarbejdere. Hvis jeg udnævnes, vil jeg aktivt arbejde for at sikre, at disse mål nås. 

Selv om jeg erkender, at udnævnelser til nationale centralbanker og -myndigheder foretages på 
nationalt, politisk plan, vil jeg sammen med de øvrige medlemmer af direktionen, Styrelsesrådet 
og Tilsynsrådet desuden undersøge, hvordan vi kollektivt kan fremme offentliggørelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af diversitetspolitikkerne i ECB, de nationale centralbanker 
og de nationale kompetente myndigheder.

Endelig vil jeg understrege, at selv om det er meget vigtigt, er mit fokus på diversitet ikke 
begrænset til kønsdiversitet. Jeg støtter fuldt ud forskellige ledelsesorganer og forskellige 
organisationer som helhed i ordets bredest mulige betydning. 

52. Hvordan ser De på mulige forbedringer, hvad angår ECB's ansvarlighed over for 
Revisionsretten med hensyn til dens operationelle effektivitet? Hvor trækker De grænsen for 
Revisionsrettens mandat?

Den operationelle effektivitet i ECB's forvaltning er en nøglefaktor for at sikre, at ECB lever 
op til sit mandat på en effektiv måde. Den rolle, som EU-traktaterne tildeler Den Europæiske 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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Revisionsret til selvstændigt at vurdere og rådgive, hilses i denne henseende derfor meget 
velkommen. 

Jeg forstår, at ECB har indgået meningsfulde aftaler med Revisionsretten ved at forpligte sig 
til at give adgang til alle de oplysninger, der kræves for at udføre dens opgaver som defineret 
i traktaten. ECB bør fortsætte med at gøre dette og følge op på gennemførelsen af revisioner, 
der dækker den operationelle effektivitet af ECB's forvaltning, hvor det er relevant.

Samtidig bør ECB's uafhængighed, der er nedfældet i traktaterne, også respekteres. Det 
betyder, at Revisionsretten kan vurdere, om et bestemt mål blev nået med færrest ressourcer, 
men ikke om det fastsatte mål var tilstrækkeligt eller lovligt.

Hvad angår ECB's banktilsyn, glæder jeg mig over, at der blev undertegnet et 
aftalememorandum med Revisionsretten i 2019. Dette memorandum er et vigtigt tegn på 
goodwill mellem de to parter. Det vil også gøre det muligt for de to parter at samarbejde 
gnidningsløst i forbindelse med Revisionsrettens revisioner af ECB's banktilsyn takket være 
de etablerede kanaler til udveksling af oplysninger. Dette nye system til udveksling af 
oplysninger respekterer både Revisionsrettens behov for at få adgang til de relevante 
oplysninger for at udføre sine opgaver og behovet for at beskytte følsomme, bankspecifikke 
oplysninger. 

Endelig vil jeg også gerne minde om, at Europa-Parlamentet som den institution, som ECB 
står til ansvar over for, også har en vigtig rolle at spille. Resultaterne af Revisionsrettens 
rapporter kan danne grundlag for drøftelserne mellem ECB og Europa-Parlamentet, hvilket 
kan føre til en forbedring af ECB's operationer.

53. Hvad vil være Deres personlige tilgang til den sociale dialog i ECB?

Den sociale dialog er et vigtigt element for at sikre, at alle institutioner er velfungerende, og i 
særdeleshed en institution som en centralbank, der er helt afhængig af sine ansatte. Jeg mener 
også, at en indgående kontakt og en grundig diskussion med personalerepræsentanter for at 
sikre, at synspunkterne bliver hørt og forstået fuldt ud, er et vigtigt element i opbygningen af 
et bæredygtigt og tilfredsstillende arbejdsmiljø.

I de seneste år har jeg indset, at ECB har gjort betydelige fremskridt på områder som 
arbejdsbelastning, arbejdstid og -fleksibilitet, navnlig ved at indføre en fleksibel 
arbejdstidsordning i 2018. Ved at trække på erfaringerne fra De Nederlandsche Bank, hvor vi 
også har fleksible arbejdstidsordninger, betragter jeg disse som afgørende skridt for at 
tiltrække og fastholde talenter, sikre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og støtte 
medarbejdernes langsigtede trivsel. 

Balance mellem arbejdsliv og privatliv er også et vigtigt punkt i den nuværende situation 
forårsaget af coronaviruspandemien. Desuden giver pandemien anledning til flere nye 
udfordringer med hensyn til kontakten med personale, herunder hvordan man bedst kan støtte 
personalet i, hvad der kan være psykologisk udfordrende tider, og sikre, at personalets 
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synspunkter fortsat bliver hørt i et virtuelt arbejdsmiljø. I den forbindelse værdsætter jeg en 
klar og åben kommunikation med medarbejderne. Jeg mener, at regelmæssige undersøgelser 
af vilkårene for hjemmearbejde, som jeg forstår er blevet gennemført i ECB i løbet af det 
seneste halve år, medvirker til en bedre forståelse af medarbejdernes situation og er en hjælp 
til at holde sig orienteret om deres bekymringer.


