GENNEMFØRELSE AF EUROPAS
ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION
Kommissionens bidrag til ledernes dagsorden
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

EN EUROPÆISK ØKONOMI- OG FINANSMINISTER
“Vi har behov for en europæisk økonomi- og finansminister: Jeg ønsker kun
at oprette stillingen, hvis den har en berettigelse. Jeg ønsker mere effektivitet.
Kommissæren for økonomiske og finansielle anliggender – ideelt set også en
næstformand – bør påtage sig rollen som økonomi- og finansminister. Han
eller hun bør også varetage formandskabet for Eurogruppen. Den europæiske
økonomi- og finansminister skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet.”
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand den
13. september 2017

Som led i køreplanen for uddybning af Europas Økonomiske og Monetære Union redegør Kommissionen for, hvordan en
fremtidig europæisk økonomi- og finansminister kan spille en rolle i EU’s og Den Økonomiske og Monetære Unions styringsstruktur. Navnlig gøres der nærmere rede for en europæisk økonomi- og finansministers mulige hovedopgaver, de
institutionelle rammer for ministerens virke ridses op, og der opstilles en mulig tidsplan for oprettelsen af den nye post.
I meddelelsen nævnes muligheden af at ‘bære flere kasketter’, hvilket vil sige, at den europæiske økonomi- og finansminister er medlem af Kommissionen og samtidig formand for Eurogruppen. Det er allerede muligt inden for rammerne af
de nuværende traktater1.
Varetager de almene interesser for EU’s/
euroområdets økonomi og repræsenterer
den på internationalt plan

Styrker politikkoordineringen og
fører tilsyn med reglerne på det
økonomiske, finanspolitiske og
finansielle område

Udtaler sig om den hensigtsmæssige
finanspolitik for euroområdet
til støtte for Den Europæiske
Centralbanks pengepolitik

Fører tilsyn med anvendelsen af EU’s/
euroområdets budgetinstrumenter, herunder
støtte til strukturreformer, makroøkonomisk
stabilisering (i euroområdet) og konvergens
(uden for euroområdet)

Står til ansvar over
for Europa-Parlamentet

Er næstformand for
Europa-Kommissionen

Er formand for
Eurogruppen

Fører tilsyn med arbejdet i Den
Europæiske Monetære Fond,
som skal oprettes

I artikel 2 i protokol nr. 14 om Eurogruppen, der er knyttet som bilag til traktaterne, fastsættes det, at “ministrene fra de medlemsstater, der har
euroen som valuta, vælger med et flertal af disse medlemsstater en formand for to et halvt år”.
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Den Økonomiske og Monetære Unions nuværende struktur er kompleks

Eurogroup

Finansministrene
i forskellige sammensætninger, støttet
af Det Økonomiske og Finansielle
Udvalg/Eurogruppens Arbejdsgruppe
er medlemmer af
styrelsesrådet

Foreslår økonomiske prioriteter og overvåger den
økonomiske udvikling og budgetudviklingen

Europa-Kommissionen

Vedtager de økonomiske prioriteter

Den europæiske
stabilitetsmekanisme

Står til ansvar over for

Den Europæiske
Centralbank

står til ansvar over for

Eurotopmøde
Står til ansvar over for

de nationale
parlamenter

Europa-Parlamentet

En europæisk økonomi- og finansministers rolle
▶ Varetager de almene interesser for EU’s og euroområdets økonomi og repræsenterer den globalt: Ministeren
kan medvirke til at fremme de almene interesser for EU’s og euroområdets økonomi, både indadtil og på globalt plan.
Ministeren er en vigtig samtalepartner på EU-niveau for EU-institutionerne og -organerne, arbejdsmarkedets parter og
den brede offentlighed med hensyn til den økonomiske politik, finanspolitikken og den finansielle politik. Ministeren varetager også opgaven med at repræsentere euroen på globalt plan.
▶ Styrker den politiske samordning og fører tilsyn med reglerne på det økonomiske, finanspolitiske og finansielle område: Ministeren kan bidrage til at styrke samordningen af den økonomiske politik yderligere og sikre sammenhæng på tværs af de politiske områder ved at bygge videre på det arbejde, som Kommissionen allerede har udført
sammen med medlemsstaterne. I tæt bilateral og multilateral dialog med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet kan
ministeren også fremme samordningen og gennemførelsen af reformer i medlemsstaterne.
▶ Udtaler sig om den hensigtsmæssige finanspolitiske kurs for euroområdet: Ministeren kan bidrage til at finde
frem til en hensigtsmæssig finanspolitisk kurs for euroområdet som helhed og til at gennemføre den. Som medlem af
Kommissionen samordner ministeren overvågningen af medlemsstaternes finanspolitik, sikrer den finanspolitiske holdbarhed og anvender stabilitets- og vækstpagten med den økonomiske fortolkning, som reglerne giver mulighed for.
▶ Fører tilsyn med anvendelsen af EU’s og euroområdets relevante budgetinstrumenter: De foranstaltninger,
som støttes over EU-budgettet, suppleres af en række EU- og euroområderedskaber og -organer, f.eks. Den Europæiske
Investeringsbank og den europæiske stabilitetsmekanisme. Ministeren samordner EU’s og euroområdets budgetinstrumenter og maksimerer virkningen af dem til støtte for fælles prioriteter.
▶ Ministeren griber ikke ind i nationale kompetencer eller anliggender, som bedst behandles på nationalt niveau.

Institutionelle rammer for en økonomi- og finansminister
Ved at samle eksisterende opgaver og tilgængelig ekspertise på EU-niveau vil ministeren skabe synergier og dermed bidrage
til en mere sammenhængende og effektiv EU-styringsramme.
▶ Næstformand for Kommissionen: En næstformand for Kommissionen kan påtage sig opgaven som europæisk økonomi- og finansminister. Det vil gøre det muligt at have én, fælles repræsentant, der er udstyret med et klart mandat og
varetager hele EU’s og euroområdets økonomiske og fiskale interesser.
▶ Formand for Eurogruppen: Eurogruppen kan aftale at vælge ministeren som sin formand i hele Kommissionens
embedsperiode. Det er allerede muligt inden for rammerne af de nuværende traktater.
▶ Formand for Den Europæiske Monetære Fonds styrelsesråd: Eurogruppens formand fungerer i øjeblikket som formand for den europæiske stabilitetsmekanismes styrelsesråd. Som formand for Eurogruppen vil ministeren også fungere
som formand for Den Europæiske Monetære Fonds styrelsesråd.
▶ Ansvarlighed over for Europa-Parlamentet: Som kommissær står ministeren til ansvar over for Europa-Parlamentet
i spørgsmål, der vedrører ministerens opgaver, og stiller sig også til rådighed for dialog med de nationale parlamenter.

Næste skridt
I meddelelsen ses der fremad, og det skitseres, hvordan visse eksisterende funktioner kan samles hos en europæisk minister med henblik på at styrke den overordnede sammenhæng og effektivitet i udformningen af EU’s økonomiske politik.
Ministeren kan tildeles hvervet som næstformand for Kommissionen i forbindelse med udnævnelsen af den næste Kommission i november 2019.
Eurogruppen kan aftale at vælge ministeren som formand i to på hinanden følgende embedsperioder, idet den aftaler at
tilpasse ministerens embedsperiode til Kommissionens.
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