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ЕВРОПЕЙСКИ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ФИНАНСИТЕ
„Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите. Не искам
да създам нов пост самоцелно. Призовавам за ефективност. Комисарят по
икономическите въпроси — който в идеалния случай би бил и заместникпредседател — трябва да изпълнява ролята на икономически и финансов
министър. Той или тя трябва също така да председателства Еврогрупата.
Европейският министър на икономиката и финансите трябва да се отчита
пред Европейския парламент.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза,
13 септември 2017 г.

Като част от своята пътна карта за задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз, Европейската комисия
посочва по какъв начин един бъдещ европейски министър на икономиката и финансите може да играе роля в структурата
на управлението на ЕС и еврозоната. По-специално в съобщението се съдържа подробно описание на ключовите функции
на един европейски министър на икономиката и финансите, очертава се институционалната рамка, в която ще функционира
министърът, и се определя потенциален график за създаването на тази нова длъжност. Съвместяването на постове, предвидено в съобщението, при което европейският министър на икономиката и финансите е едновременно член на Комисията
и председател на Еврогрупата, вече е възможно съгласно настоящите Договори 2.

Преследва общия интерес на
икономиката на ЕС и на еврозоната
и представлява този общ интерес на
световно равнище

Засилва координацията на
политиките и упражнява надзор
върху икономическите, данъчните
и финансовите правила

Изразява позиция относно
подходящата фискална политика
за еврозоната в подкрепа
на паричната политика на
Европейската централна банка:

Следи за използването на бюджетните
инструменти на ЕС и на еврозоната, включително
инструментите в подкрепа на структурните
реформи, макроикономическата стабилизация
(държавите от еврозоната) и сближаването
(държавите извън еврозоната)

Отчита се пред Европейския
парламент

Заместник-председател
на Европейската комисия

Председател на
Еврогрупата

Надзирава работата на
бъдещия Европейски паричен
фонд

Член 2 от Протокол № 14 относно Еврогрупата, приложен към Договорите, предвижда, че „министрите на държавите членки, чиято
парична единица е еврото, избират председател за срок от две години и половина с мнозинството от гласовете на тези държави членки.“
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Настоящото сложно управление на Икономическия и паричен съюз

Eurogroup

Министри
на финансите

предлага икономически приоритети и следи
икономическите и фискалните развития

в различни състави, подпомагани от
Икономическия и финансов комитет/
Работната група за Еврогрупата

приемат икономическите приоритети

са членове на Съвета
на управителите

Европейска комисия

Европейски
механизъм
за стабилност

отчита се пред

Европейската
централна банка

отчитат се пред
Среща на върха на
държавите от еврозоната

отчита се пред

Национални
парламенти

Европейски
парламент

Ролята на европейския министър на икономиката и финансите
▶ Преследване на общия интерес на икономиката на ЕС/еврозоната и нейното представляване на световно равнище: Министърът може да помогне за защита на общите интереси на Съюза и за икономиката на еврозоната както на
европейско, така и на световно равнище. Министърът ще бъде основно лице за контакт на равнище ЕС в областта на икономическите, фискалните и финансовите политики за институциите и органите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и широката общественост. Министърът също така ще поеме функцията да представлява еврото на световната сцена.
▶ Засилване на координацията на политиките и упражняване на надзор върху икономическите, данъчните
и финансовите правила: Министърът може да спомогне за допълнително засилване на координацията на икономическите политики и да гарантира съгласуваност между различните области на политиката въз основа на вече свършеното от
Комисията съвместно с държавите членки. Работейки в тесни двустранни и многостранни форми на диалог с националните
органи и Европейския парламент, министърът би могъл също така да насърчава координирането и прилагането на реформи
в държавите членки.
▶ Изразяване на позиция относно подходящата фискална политика за еврозоната: Министърът може да спомогне
за определянето и преследването на подходяща фискална политика за еврозоната като цяло. Като член на Комисията,
министърът ще координира надзора на фискалните политики на държавите членки, за да се осигури фискална устойчивост
и прилагането на Пакта за стабилност и растеж в съответствие с икономическото тълкуване, предвидено в правилата.
▶ Упражняване на надзор върху използването на бюджетните инструменти на ЕС и на еврозоната: Действията, подкрепяни от бюджета на ЕС, са допълнени с редица инструменти и органи на ЕС и еврозоната , като например Европейската
инвестиционна банка и Европейския механизъм за стабилност. Министърът ще координира използването на бюджетните
инструменти на ЕС и на еврозоната и ще оптимизира тяхното въздействие в подкрепа на споделените приоритети.
▶ Министърът няма да накърнява области на националните компетентности или въпроси, които се решават най-добре на
национално равнище.

Институционална рамка, в която ще работи европейският министър
на икономиката и финансите
Чрез обединяването на съществуващите функции и наличния експертен опит на равнище ЕС, министърът ще спомогне за създаването на полезни взаимодействия и по този начин ще допринесе за по-последователна и ефективна рамка за управление
на ЕС.
▶ Заместник-председател на Комисията: Заместник-председател на Комисията би могъл да поеме ролята на европейски министър на икономиката и финансите. Това ще позволи да бъде определен единен представител на икономическите
и фискалните интереси на целия ЕС и на еврозоната, който разполага с ясно формулиран мандат.
▶ Председател на Еврогрупата: Еврогрупата може да се споразумее да избере министъра за свой председател за целия
срок на мандата на Комисията. Това вече е възможно съгласно настоящите Договори.
▶ Председател на съвета на управителите на бъдещия Европейски паричен фонд: Понастоящем председателят на
Еврогрупата е председател на съвета на управителите на Европейския механизъм за стабилност. Като председател на
Еврогрупата, министърът също така ще председателства съвета на управителите на Европейския паричен фонд в бъдеще.
▶ Отчетност пред Европейския парламент: Министърът, в качеството си на член на Комисията, ще се отчита пред Европейския парламент по всички въпроси, свързани с функциите му, и ще бъде на разположение да участва в диалози с националните парламенти.

Следващи стъпки
В съобщението се дава визия за бъдещето и се се излагат идея за това как някои съществуващи функции могат да се групират
в ресора на европейски министър с цел засилване на цялостната съгласуваност и ефективност на икономическата политика
на ЕС.
Ролята на министъра като заместник-председател на Комисията може да бъде установена като част от назначаването на
следващата Комисия от ноември 2019 г.
Еврогрупата може да се споразумее да избере министъра за свой председател за два последователни мандата, приемайки
по този начин да приравни неговия мандат с мандата на Комисията.
Пакет
от 6 декември 2017 г.

Среща на върха
на държавите от
еврозоната
15 декември 2017 г.

Заседание
на Европейския
съвет
28—29 юни 2018 г.

Заседание
на Европейския
съвет
21—22 март 2019 г.

Среща в Сибиу
9 май 2019 г.

2025 г.
Цел: До средата на 2019 г. Европейския парламент и Съвета да постигнат общо разбиране
относно ролята на министъра
Министърът може да бъде назначен за заместник-председател на Комисията
Еврогрупата може да се договори да избере министъра за свой председател
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