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EUROOPAN TALOUS- JA FINANSSIMINISTERI
”Tarvitsemme Euroopan talous- ja finanssiministerin. En kuitenkaan halua uutta
virkaa vain sen itsensä takia. Haluan tehokkuutta. Talous- ja finanssiministerin
tehtävä olisi annettava talous- ja rahoitusasioista vastaavalle komissaarille
– joka ihannetapauksessa on myös [komission] varapuheenjohtaja. Hänen
pitäisi olla myös euroryhmän puheenjohtaja. Talous- ja finanssiministerin on
oltava vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, puhe unionin tilasta, 13. syyskuuta 2017

Osana etenemissuunnitelmaansa Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseksi komissio esittää tulevan Euroopan talousja finanssiministerin potentiaalisen roolin EU:n ja euroalueen hallintorakenteessa. Erityisesti tiedonannossa esitetään
talous- ja finanssiministerin mahdolliset keskeiset tehtävät, hahmotellaan ministerin toiminnan institutionaaliset puitteet
ja esitetään uuden toimen potentiaalinen perustamisaikataulu. Tiedonannossa suunniteltu Euroopan talous- ja finanssiministerin kaksoistehtävä eli komission jäsenyys ja euroryhmän puheenjohtajuus on mahdollinen jo nykyisten perussopimusten puitteissa.1

Edistää EU:n/euroalueen talouden
yleistä etua ja edustaa sitä
kansainvälisellä tasolla

On vastuuvelvollinen
Euroopan parlamentille

Vahvistaa koordinointia ja valvoo
talouspolitiikan, finanssipolitiikan
ja varainhoidon sääntöjä

On Euroopan komission
varapuheenjohtaja

Esittää kantansa euroalueelle
sopivasta finanssipolitiikasta,
joka tukee Euroopan keskuspankin
rahapolitiikkaa

Valvoo EU:n/euroalueen talousarviovälineiden, kuten rakenneuudistuksiin suunnatun
tuen, makrotalouden vakautusjärjestelyn
(euromaat) ja lähentymisvälineen (muut
kuin euromaat), käyttöä

On euroryhmän
puheenjohtaja

Valvoo perustettavan
Euroopan valuuttarahaston
työtä

Perussopimuksiin liitetyssä euroryhmää koskevassa pöytäkirjassa N:o 14 olevan 2 artiklan mukaan niiden ”jäsenvaltioiden ministerit, joiden
rahayksikkö on euro, valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi näiden jäsenvaltioiden enemmistöllä”.
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Talous- ja rahaliiton nykyinen monimutkainen hallintojärjestelmä

Eurogroup

Valtiovarainministerit,
jotka toimivat eri kokoonpanoissa
ja saavat tukea talous- ja
rahoituskomitealta / euroryhmän
työryhmältä
ovat hallintoneuvoston
jäseniä

ehdottavat talouspolitiikan ensisijaisia painopisteitä ja
seuraavat talouden ja julkisen talouden kehitystä
hyväksyvät talouspolitiikan ensisijaiset painopisteet

Euroopan
vakausmekanismi
Euroopan
keskuspankki

ovat vastuuvelvollisia
kansallisille
parlamenteille

Eurohuippukokous

Kansalliset
parlamentit

on vastuuvelvollinen Euroopan
komissiolle

Euroopan
komissio

on vastuuvelvollinen Euroopan
parlamentille

Euroopan
parlamentti

Euroopan talous- ja finanssiministerin rooli
▶ Edistää EU:n ja euroalueen talouden yleistä etua ja edustaa sitä kansainvälisellä tasolla: Ministeri voisi
osaltaan edistää unionin ja euroalueen talouden yleistä etua sisäisesti ja globaalisti. Ministeri olisi talous-, finanssi- ja
rahoituspolitiikkojen alalla keskeinen EU:n tason yhteyspiste EU:n toimielimille ja elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja suurelle yleisölle. Ministeri olisi vastuussa myös euroalueen edustamisesta maailmanlaajuisesti.
▶ Vahvistaa politiikan koordinointia ja valvoo talouspolitiikan, finanssipolitiikan ja varainhoidon sääntöjä:
Ministeri voisi auttaa lujittamaan edelleen talouspolitiikkojen koordinointia ja varmistamaan johdonmukaisuuden eri
politiikan aloilla komission ja jäsenvaltioiden tähänastisen työn pohjalta. Ministeri voisi käydä kahden- ja monenvälistä
vuoropuhelua kansallisten viranomaisten ja Euroopan parlamentin kanssa ja siten edistää uudistusten koordinointia ja
toteuttamista jäsenvaltioissa.
▶ Esittää kantansa euroalueelle sopivasta finanssipolitiikasta: Ministeri voisi auttaa asianmukaisen finanssipolitiikan määrittämisessä ja noudattamisessa koko euroalueella. Komission jäsenenä ministeri koordinoisi jäsenvaltioiden
finanssipolitiikkojen valvontaa, varmistaisi julkisen talouden kestävyyden ja soveltaisi vakaus- ja kasvusopimusta ottaen
huomioon sääntöjen mukaisen talouspoliittisen tulkinnan.
▶ Valvoo keskeisten EU:n ja euroalueen talousarviovälineiden käyttöä: EU:n talousarviosta rahoitettavia toimia
täydennetään useilla joko koko EU:n kattavilla tai pelkästään euroalueen välineillä ja elimillä, kuten Euroopan investointipankilla ja Euroopan vakausmekanismilla. Ministeri koordinoisi EU:n ja euroalueen talousarviovälineiden käyttöä, jotta
niiden vaikutus yhdessä määriteltyjen ensisijaisten tavoitteiden tukemisessa voidaan maksimoida.
▶ Ministeri ei puuttuisi kansallisiin toimivaltuuksiin tai asioihin, jotka voidaan hoitaa parhaiten jäsenvaltioiden tasolla.

Euroopan talous- ja finanssiministerin toiminnan institutionaalinen kehys
Yhdistämällä olemassa olevia tehtäviä ja EU:n tasolla käytettävissä olevaa asiantuntemusta Euroopan talous- ja finanssiministeri auttaisi luomaan synergiaa ja edistäisi siten johdonmukaisemman ja tehokkaamman EU:n hallintorakenteen luomista.
▶ Komission varapuheenjohtaja: Yksi komission varapuheenjohtajista voisi ottaa hoitaakseen Euroopan talous- ja
finanssiministerin tehtävän. Näin saataisiin EU:lle hyvin näkyvässä roolissa oleva yhteinen edustaja, jonka tehtävänä olisi
ajaa koko EU:n ja euroalueen taloudellisia ja finanssipoliittisia etuja.
▶ Euroryhmän puheenjohtaja: Euroryhmä voi päättää, että Euroopan talous- ja finanssiministeri valitaan euroryhmän
puheenjohtajaksi komission koko toimikaudeksi. Tämä on mahdollista jo nykyisten perussopimusten nojalla.
▶ Euroopan valuuttarahaston hallintoneuvoston puheenjohtaja: Euroryhmän puheenjohtaja johtaa tällä hetkellä
myös Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoa. Euroryhmän puheenjohtajana talous- ja finanssiministeri olisi jatkossa myös Euroopan valuuttarahaston hallintoneuvoston puheenjohtaja.
▶ Vastuuvelvollisuus Euroopan parlamentille: Euroopan talous- ja finanssiministeri olisi komission jäsenenä vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille kaikissa tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Lisäksi ministeri kävisi vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa.

Seuraavat vaiheet
Tiedonannossa katsotaan tulevaisuuteen ja esitetään tiettyjen nykyisten toimintojen yhdistämistä Euroopan talous- ja finanssiministerin alaisuuteen, jotta voidaan vahvistaa EU:n talouspolitiikan suunnittelun johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.
Komission varapuheenjohtajana toimivan ministerin tehtävä voitaisiin perustaa samalla kun seuraava komissio nimitetään
marraskuussa 2019.
Euroryhmä voisi sopia ministerin valitsemisesta euroryhmän puheenjohtajaksi kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi, jolloin
toimikausi vastaisi komission toimikautta.
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