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ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Δεν προτείνω τη
δημιουργία ενός νέου αξιώματος μόνο και μόνο για να προτείνω κάτι. Προτείνω το αξίωμα
αυτό για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων –ο οποίος ιδανικά θα είναι και Αντιπρόεδρος –θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Θα πρέπει επίσης να είναι και πρόεδρος της
Ευρωομάδας. Ο Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών πρέπει να λογοδοτεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης,
13 Σεπτεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας μελλοντικός Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο
ρόλο στην αρχιτεκτονική της διακυβέρνησης της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναλύει τα πιθανά βασικά
καθήκοντα ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περιγράφει το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα ενεργεί ο Υπουργός και
καθορίζει ένα δυνητικό χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση αυτής της νέας θέσης. Η «διπλή ιδιότητα» που προβλέπεται στην ανακοίνωση,
βάσει της οποίας ο Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών θα είναι ταυτόχρονα μέλος της Επιτροπής και πρόεδρος της Ευρωομάδας, είναι ήδη δυνατή σύμφωνα με τις ισχύουσες Συνθήκες 2.

Επιδιώκει το γενικό συμφέρον της
οικονομίας της ΕΕ/της ζώνης του ευρώ και
την εκπροσωπεί σε παγκόσμιο επίπεδο

Ενισχύει τον συντονισμό των
πολιτικών και επιβλέπει την τήρηση
των οικονομικών, δημοσιονομικών και
χρηματοοικονομικών κανόνων

Λαμβάνει θέση ως προς τη δέουσα
δημοσιονομική πολιτική για τη
ζώνη του ευρώ σε υποστήριξη
της νομισματικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Επιβλέπει τη χρήση των δημοσιονομικών μέσων της
ΕΕ/της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των
μέσων στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
των μέσων μακροοικονομικής σταθεροποίησης (ζώνη
του ευρώ) και των μέσων σύγκλισης (χώρες εκτός
ζώνης του ευρώ)

Λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Είναι Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προεδρεύει της
Ευρωομάδας

Επιβλέπει το έργο του
προς σύσταση Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ταμείου

Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 14 σχετικά με την Ευρωομάδα, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες, ορίζει ότι «οι Υπουργοί των κρατών μελών
με νόμισμα το ευρώ εκλέγουν ανά δυόμισι έτη πρόεδρο, με πλειοψηφία των εν λόγω κρατών μελών.»
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Η σημερινή πολύπλοκη διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Eurogroup

Οι υπουργοί
οικονομικών
σε διάφορες συνθέσεις, υποστηριζόμενοι
από την Οικονομική και Δημοσιονομική
Επιτροπή/ομάδα εργασίας της Ευρωομάδας

είναι μέλη
του διοικητικού
συμβουλίου

Προτείνουν οικονομικές προτεραιότητες και παρακολουθούν
τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εγκρίνουν οικονομικές προτεραιότητες

Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός
Σταθερότητας

είναι υπόλογη στο

Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα

είναι υπόλογοι στα
Σύνοδος κορυφής
για το ευρώ

είναι υπόλογη στην

Εθνικά
κοινοβούλια

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ρόλος του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
▶ Επιδιώκει το γενικό συμφέρον της οικονομίας της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ και την εκπροσωπεί σε παγκόσμιο επίπεδο:
Ο Υπουργός θα μπορούσε να εργάζεται για την προώθηση του γενικού συμφέροντος της οικονομίας της Ένωσης και της ζώνης του
ευρώ, τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Υπουργός θα αποτελέσει βασικό συνομιλητή σε επίπεδο ΕΕ στους
τομείς των οικονομικών, δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών έναντι των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της
ΕΕ, των κρατών, των κοινωνικών εταίρων και του ευρέος κοινού. Ο Υπουργός θα αναλάβει επίσης τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης
του ευρώ στην παγκόσμια σκηνή.
▶ Ενισχύει τον συντονισμό των πολιτικών και επιβλέπει την τήρηση των οικονομικών, δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών κανόνων: Ο Υπουργός μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και
να διασφαλίσει τη συνοχή των τομέων πολιτικής, αξιοποιώντας το έργο που έχει ήδη γίνει από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη. Εργαζόμενος σε στενό διμερή και πολυμερή διάλογο με τις εθνικές αρχές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Υπουργός θα
μπορούσε επίσης να προωθήσει τον συντονισμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη.
▶ Διατυπώνει γνώμη σχετικά με την κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ: Ο Υπουργός μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την επιδίωξη μιας κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Ως μέλος
της Επιτροπής, ο Υπουργός θα συντονίζει την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και εφαρμόζοντας το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την οικονομική ανάγνωση που προβλέπουν
οι κανόνες.
▶ Εποπτεύει τη χρήση των σχετικών δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ: Οι δράσεις που υποστηρίζονται
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ συμπληρώνονται από μια σειρά μέσων και οργάνων της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Ο Υπουργός θα συντονίζει τη χρήση των δημοσιονομικών
μέσων της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ και θα μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό τους για τη στήριξη των κοινών προτεραιοτήτων.
▶ Ο Υπουργός δεν θα θίγει τις εθνικές αρμοδιότητες ή θέματα που αντιμετωπίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο.

Θεσμικό πλαίσιο για έναν Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Με τον συνδυασμό των υφιστάμενων καθηκόντων και της διαθέσιμης εμπειρογνωσίας σε επίπεδο ΕΕ, ο Υπουργός θα βοηθήσει στη
δημιουργία συνεργειών και έτσι θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού και αποδοτικού πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΕ.
▶ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής: Ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του Ευρωπαίου Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η ύπαρξη ενός και μοναδικού εκπροσώπου με σαφή εντολή για
την υπεράσπιση των οικονομικών και δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ στο σύνολό της και της ζώνης του ευρώ.
▶ Πρόεδρος της Ευρωομάδας: Η Ευρωομάδα θα μπορούσε να συμφωνήσει να εκλέγει τον Υπουργό ως πρόεδρό της για όλη τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής. Αυτή η δυνατότητα προβλέπεται ήδη στο πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών.
▶ Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου: Ο πρόεδρος της Ευρωομάδας προεδρεύει
επί του παρόντος του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ως πρόεδρος της Ευρωομάδας,
ο Υπουργός θα προεδρεύει επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου στο μέλλον.
▶ Υποχρέωση λογοδοσίας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ο Υπουργός, ως μέλος της Επιτροπής, θα πρέπει να λογοδοτεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τα καθήκοντά του και θα είναι επίσης διαθέσιμος για
διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια.

Επόμενα βήματα
Η ανακοίνωση εξετάζει το μέλλον και εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα υφιστάμενα καθήκοντα θα μπορούσαν να συνδυαστούν
στο πρόσωπο ενός Ευρωπαίου Υπουργού προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική συνοχή και αποτελεσματικότητα της χάραξης οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.
Ο ρόλος του Υπουργού ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής θα μπορούσε να θεσπιστεί ως μέρος του διορισμού της επόμενης Επιτροπής
από τον Νοέμβριο του 2019.
Η Ευρωομάδα θα μπορούσε να συμφωνήσει να εκλέξει τον Υπουργό ως πρόεδρό της για δύο συνεχείς θητείες, συμφωνώντας έτσι για
την εναρμόνιση της θητείας της με τη θητεία της Επιτροπής.
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Στόχος: Έως τα μέσα του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε
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