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EUROOPA MAJANDUS- JA RAHANDUSMINISTER
„Meil peaks olema Euroopa majandus- ja rahandusminister. Ma ei taha luua
ametikohta lihtsalt selle loomise pärast. Efektiivsust silmas pidades pakun
ma välja, et seda ülesannet võiks täita majandus- ja finantsküsimuste eest
vastutav komisjoni volinik — veelgi parem, kui ta oleks asepresident. Samal
ajal peaks ta juhtima ka eurorühma. Euroopa majandus- ja rahandusminister
peaks aru andma Euroopa Parlamendile.“
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kõne olukorrast Euroopa Liidus, 13. september 2017.

Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise tegevuskava raames kirjeldab Euroopa Komisjon, kuidas tulevane Euroopa
majandus- ja rahandusminister saaks osaleda ELi ja euroala juhtimise struktuuris. Täpsemalt on teatises loetletud Euroopa
majandus- ja rahandusministri võimalikud peaülesanded, visandatud ametikoha institutsiooniline raamistik ja seatud
potentsiaalne tähtaeg uue ametikoha loomiseks. Teatises kavandatav topeltpädevus, mille kohaselt Euroopa majandus- ja
rahandusminister on üheaegselt nii komisjoni liige kui ka eurorühma esimees, on lubatud ka kehtivate aluslepingutega1.

Tegutseb ELi/euroala majanduse üldistes
huvides ja esindab seda ülemaailmsel
tasandil

On aruandekohustuslik Euroopa
Parlamendi ees

Tugevdab poliitika koordineerimist
ja teostab järelevalvet majandus-,
eelarve- ja finantseeskirjade üle

On Euroopa Komisjoni
asepresident

Esitab seisukohti euroalale sobiva
eelarvepoliitika kohta, mis toetaks
Euroopa Keskpanga rahapoliitikat

On eurorühma eesistuja

Jälgib ELi/euroala toetusvahendite
kasutamist, sealhulgas struktuurireformide,
makromajandusliku stabiliseerimise (euroala)
ja lähenemisvahendite (euroalasse mitte
kuuluvad riigid) toetamist

Valvab loodava Euroopa
Valuutafondi töö järele

Aluslepingutele lisatud eurorühma protokolli nr 14 artiklis 2 on sätestatud: „Eurot kasutavate liikmesriikide ministrid valivad asjaomaste
liikmesriikide häälteenamusega kaheks ja pooleks aastaks esimehe.“
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Euroopa majandus- ja rahandusministri roll
▶ Tegutsemine ELi ja euroala majanduse üldistes huvides ja selle esindamine ülemaailmsel tasandil. Minister
aitaks edendada liidu ja euroala majanduse üldisi huve nii liidusiseselt kui ka üleilmsel tasandil. Minister oleks majandus-,
eelarve- ja rahanduspoliitikas ELi tasandi kontaktisik suhtlemisel ELi institutsioonide ja organite, liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja üldsusega. Minister võtaks enda kanda ka euro esindamise mujal maailmas.
▶ Poliitika koordineerimise tugevdamine ning järelevalve majandus-, eelarve- ja finantseeskirjade üle. Minister
aitaks kooskõlastada majanduspoliitikat ja suurendada eri poliitikavaldkondade sidusust, tuginedes komisjoni ja liikmesriikide senise töö tulemustele. Sisukate kahe- ja mitmepoolsete kõneluste kaudu liikmesriikide ametiasutuste ja Euroopa
Parlamendiga võiks minister edendada ka reformide juhtimist ja elluviimist liikmesriikides.
▶ Seisukohtade esitamine euroalale sobiva eelarvepoliitika kohta. Minister saaks aidata välja selgitada kogu
euroalale sobiva eelarvepoliitika ja seda järgida. Komisjoni liikmena juhiks ta liikmesriikide eelarvepoliitika järelevalvet,
tagades riikide rahanduse jätkusuutlikkuse ning stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamise vastavalt eeskirjades ette nähtud
majanduslikule analüüsile.
▶ Järelevalve ELi ja euroala asjakohaste toetusvahendite kasutamise üle. ELi eelarvest toetatavaid meetmeid
täiendab mitu Euroopa ja euroala toetusvahendit ja organit, näiteks Euroopa Investeerimispank ja Euroopa stabiilsusmehhanism. Minister juhiks ELi ja euroala toetusvahendite kasutust ja suurendaks nende mõju ühiste prioriteetide toetamisel.
▶ Minister ei piiraks riiklikke pädevusi ega sekkuks küsimustesse, mis on kõige paremini reguleeritavad liikmesriigi tasandil.

Majandus- ja rahandusministri institutsiooniline raamistik
Praeguste ülesannete ja olemasoleva oskusteabe ühendamisega ELi tasandil aitaks minister luua sünergiat ning muuta ELi
juhtimisraamistiku sidusamaks ja tõhusamaks.
▶ Komisjoni asepresident. Üks komisjoni asepresidentidest võiks võtta enda kanda Euroopa majandus- ja rahandusministri rolli. See võimaldaks seada ametisse isiku, kellel on selge mandaat ja kes esindab kogu ELi ja euroala majandus- ja
eelarvepoliitilisi huve.
▶ Eurorühma esimees. Eurorühm võiks nõustuda valima ministri oma esimeheks kogu komisjoni ametiajaks. See on võimalik ka kehtivate aluslepingute alusel.
▶ Euroopa Valuutafondi juhatuse esimees. Eurorühma esimees juhib praegu Euroopa stabiilsusmehhanismi juhatajate
nõukogu. Eurorühma esimehena juhiks minister edaspidi ka Euroopa Valuutafondi nõukogu.
▶ Vastutus Euroopa Parlamendi ees. Komisjoni liikmena vastutaks minister Euroopa Parlamendi ees kõigis oma ametiülesannetega seotud küsimustes ja oleks avatud ka dialoogidele liikmesriikide parlamentidega.

Järgmised sammud
Komisjon vaatab tulevikku ja selgitab välja, kuidas teatavaid ametiülesandeid uue ministri ametikohaga ühendada, et
tugevdada ELi majanduspoliitika kujundamise üldist sidusust ja tõhusust.
Ministri kui komisjoni asepresidendi ametikoha võiks moodustada komisjoni järgmise koosseisu ametissenimetamisel 2019.
aasta novembris.
Eurorühm võiks nõustuda valima ministri oma esimeheks kaheks järjestikuseks ametiajaks, nõustudes seega seadma esimehe ametiaja vastavusse komisjoni ametiajaga.
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Eesmärk: Euroopa Parlament ja nõukogu saavutavad ministri ametiülesannetes üksmeele 2019. aasta
keskpaigaks.
Ministri võiks nimetada komisjoni asepresidendiks.
Eurorühm võiks valida ministri oma esimeheks.
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