DOKONČOVÁNÍ EVROPSKÉ
HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE
Příspěvek Komise k agendě lídrů
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

EVROPSKÝ MINISTR HOSPODÁŘSTVÍ A FINANCÍ
„Potřebujeme evropského ministra hospodářství a financí. Nechci
jen bezúčelně vytvářet novou funkci. Důvodem je efektivita. Komisař
pro hospodářské a finanční záležitosti – v ideálním případě zároveň
místopředseda – by měl převzít úlohu ministra hospodářství a financí.
Zároveň by on či ona měl/a předsedat Euroskupině. Evropský ministr
hospodářství a financí musí být odpovědný Evropskému parlamentu.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie, 13. září 2017

Evropská komise v rámci svého plánu prohloubení evropské hospodářské a měnové unie stanoví, jakou úlohu by budoucí
evropský ministr hospodářství a financí mohl zastávat ve struktuře správy EU a eurozóny. Konkrétně sdělení podrobně uvádí
možné hlavní funkce evropského ministra hospodářství a financí, podává nástin institucionálního uspořádání, v němž by
ministr pracoval, a stanoví pro zřízení této nové pozice potenciální harmonogram. „Sloučení funkcí“ nastíněné sdělením, kdy
by evropský ministr hospodářství a financí byl zároveň členem Komise a předsedou Euroskupiny, je již možné i v rámci
stávajících Smluv Unie1.

Jedná v obecném zájmu hospodářství
EU/eurozóny a zastupuje ho na
celosvětové úrovni

Posiluje koordinaci politik
a dohlíží na hospodářská, fiskální
a finanční pravidla

Akcentuje odpovídající fiskální
politiku eurozóny na podporu
měnové politiky Evropské
centrální banky

Dohlíží na využívání rozpočtových
nástrojů EU/eurozóny včetně podpory
strukturálních reforem, makroekonomické
stabilizace (eurozóna) a konvergence
(členské státy mimo eurozónu)

Je odpovědný Evropskému
parlamentu

Je místopředsedou
Evropské komise

Předsedá Euroskupině

Dohlíží na činnost
zamýšleného Evropského
měnového fondu

Článek 2 Protokolu č. 14 o Euroskupině, který je připojen ke Smlouvám, stanoví, že: „ministři členských států, jejichž měnou je euro, volí na dva a půl
roku většinou hlasů těchto členských států předsedu.“
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Role evropského ministra hospodářství a financí
▶ Jednání v obecném zájmu hospodářství EU a eurozóny a jejich zastupování na globální úrovni: Ministr by mohl
přispět k prosazování obecného zájmu hospodářství Unie a eurozóny, a to jak na unijní, tak na celosvětové úrovni. Byl by na
úrovni EU v oblasti hospodářské, fiskální a finanční politiky hlavním prostředníkem orgánů a institucí EU, členských států,
sociálních partnerů a široké veřejnosti. Rovněž by převzal funkci vnějšího zastupování eurozóny.
▶ Posílení koordinace politik a dohled nad hospodářskými, fiskálními a finančními pravidly: Ministr by mohl
navázat na výsledky, kterých Komise spolu s členskými státy již dosáhla, a přispět tak k dalšímu posílení koordinace
hospodářských politik a zajistit soudržnost napříč oblastmi politiky. V rámci úzkého bilaterálního a multilaterálního dialogu s vnitrostátními orgány a Evropským parlamentem by ministr také mohl prosazovat koordinaci a provádění reforem
v členských státech.
▶ Akcentování odpovídající fiskální politiky eurozóny: Ministr by mohl pomoci s vymezením a uplatňováním odpovídající fiskální politiky pro celou eurozónu. Jako člen Komise by ministr koordinoval sledování fiskálních politik členských
států, přičemž by zajišťoval fiskální udržitelnost a uplatňoval Pakt o stabilitě a růstu s ekonomickými závěry, jež tato
pravidla předjímají.
▶ Dohled nad využíváním rozpočtových nástrojů EU a eurozóny: Opatření podporovaná z rozpočtu EU doplňuje řada
nástrojů a subjektů na evropské úrovni a na úrovni eurozóny, např. Evropská investiční banka a Evropský mechanismus
stability. Ministr by koordinoval využívání rozpočtových nástrojů EU a eurozóny a maximalizoval jejich dopad, aby podpořil
sdílené priority.
▶ Nezasahoval by do pravomocí členských států nebo do záležitostí, které se nejlépe řeší na vnitrostátní úrovni.

Institucionální uspořádání práce ministra hospodářství a financí
Spojením stávajících funkcí a dostupných odborných znalostí na úrovni EU by ministr napomohl vytvoření synergií, a tím
přispěl k nastolení soudržnějšího a účinnějšího správního rámce.
▶ Místopředseda Komise: Úlohy evropského ministra hospodářství a financí by se mohl zhostit místopředseda Komise.
To by umožnilo vytvoření postu jediného zástupce hospodářských a fiskálních zájmů celé EU a eurozóny se silným mandátem.
▶ Předseda Euroskupiny: Euroskupina by se mohla dohodnout, že ministra zvolí svým předsedou na celé období mandátu
Komise. To je již možné v rámci stávajících Smluv.
▶ Předseda Rady guvernérů Evropského měnového fondu: Předseda Euroskupiny v současné době předsedá Radě
guvernérů Evropského mechanismu stability. Jako předseda Euroskupiny by ministr v budoucnosti předsedal i Radě guvernérů Evropského měnového fondu.
▶ Odpovědnost vůči Evropskému parlamentu: Ministr by byl jako člen Komise odpovědný Evropskému parlamentu ve
všech otázkách souvisejících s jeho funkcemi a byl by rovněž k dispozici pro dialog s vnitrostátními parlamenty.

Další kroky
Sdělení se zaměřuje na budoucnost a uvádí, jak by některé stávající funkce mohly být v rámci postu evropského ministra
kombinovány, aby bylo možné posílit celkovou soudržnost a účinnost tvorby hospodářské politiky EU.
Funkce ministra jakožto místopředsedy Komise by mohla být zavedena spolu se jmenováním příští Komise v listopadu 2019.
Euroskupina by se mohla dohodnout, že si ministra zvolí svým předsedou na dvě po sobě jdoucí funkční období, čímž by
vyjádřila souhlas s tím, že jeho mandát uvede do souladu s mandátem Komise.
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Cíl: Evropský parlament a Rada do poloviny roku 2019 dosáhnou obecné shody ohledně úlohy ministra
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