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EUROPSKI MINISTAR GOSPODARSTVA I FINANCIJA
„Potreban nam je europski ministar gospodarstva i financija. Ne tražim
uspostavu nove funkcije samo da bih zadovoljio formu. Želim je stvoriti radi
učinkovitosti. Povjerenik ili povjerenica za gospodarske i financijske poslove
– u idealnom slučaju i potpredsjednik – trebao bi preuzeti ulogu ministra
gospodarstva i financija. Trebao bi osim toga i predsjedati Euroskupinom.
Europski ministar gospodarstva i financija mora odgovarati Europskom
parlamentu.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

U okviru plana za produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije, Komisija utvrđuje načine na koje bi budući europski
ministar gospodarstva i financija mogao sudjelovati u upravljačkoj strukturi EU-a i europodručja. U komunikaciji se konkretno opisuju moguće ključne funkcije europskog ministra gospodarstva i financija i institucijski okvir za njegovo djelovanje
te utvrđuje mogući vremenski okvir za uspostavu te nove funkcije. U Komunikaciji se predviđa “dvojni mandat”, što znači
da je europski ministar gospodarstva i financija istovremeno član Komisije i predsjednik Euroskupine, koji je već moguć na
temelju važećih Ugovora1.
Štiti opći interes gospodarstva EU-a/
europodručja i zastupa ga na svjetskoj
razini
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ekonomska, fiskalna i financijska
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Europske središnje banke

Nadzire uporabu proračunskih instrumenata
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za strukturne reforme, makroekonomsku
stabilizaciju (u europodručju) i konvergenciju
(države članice izvan europodručja)
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parlamentu

Obnaša funkciju
potpredsjednika Europske
komisije

Predsjeda Euroskupinom

Nadzire rad budućeg Europskog
monetarnog fonda

U članku 2. Protokola br. 14 o Euroskupini priloženog Ugovorima predviđa se da „Ministri država članica čija je valuta euro biraju predsjednika na
dvije i pol godine odlukom većine tih država članica.”
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Uloga europskog ministra gospodarstva i financija
▶ Štiti opći interes gospodarstva EU-a/europodručja i zastupa ga na svjetskoj razini: Ministar bi promicao opći
interes Unije i gospodarstva europodručja, na unutarnjem planu i globalno. Ministar bi postao ključni sugovornik institucija
i tijela EU-a, država, socijalnih partnera i javnosti u području gospodarskih, fiskalnih i financijskih politika na razini EU-a.
Ministar bi preuzeo i funkciju zastupanja europodručja na svjetskoj razini.
▶ Jača koordinaciju politike i nadzire ekonomska, fiskalna i financijska pravila: Ministar bi mogao dodatno pridonijeti jačanju koordinacije ekonomske politike i osigurati usklađenost raznih područja politika, na temelju mjera koje su
već provele Komisija i države članice. U bliskom bilateralnom i multilateralnom dijalogu s nacionalnim tijelima i Europskim
parlamentom ministar bi mogao promicati koordinaciju i provedbu reformi u državama članicama.
▶ Odlučuje o primjerenoj fiskalnoj politici europodručja: Ministar bi mogao pridonijeti utvrđivanju i provedbi odgovarajuće fiskalne politike za europodručje u cjelini. Ministar bi kao član Komisije koordinirao nadzor fiskalnih politika država
članica te osiguravao fiskalnu održivost i primjenu Pakta o stabilnosti i rastu na temelju ekonomskog tumačenja predviđenog pravilima.
▶ Prati primjenu relevantnih proračunskih instrumenata EU-a i europodručja: Mjere financirane iz proračuna EU-a
nadopunjuju se djelovanjem brojnih tijela i instrumentima na razini europodručja i Europe, primjerice Europske investicijske banke i Europskog stabilizacijskog mehanizma. Ministar bi mogao koordinirati primjenu proračunskih instrumenata
EU-a i europodručja i u najvećoj mogućoj mjeri koristiti njihov učinak za potporu zajedničkim prioritetima.
▶ Ministar ne bi zadirao u nacionalne nadležnosti niti bi se bavio pitanjima koja se nabolje rješavaju na nacionalnoj razini.

Institucijski okvir europskog ministra gospodarstva i financija
Kombiniranjem postojećih funkcija i stručnog znanja dostupnog na razini EU-a ministar bi pridonio stvaranju sinergija,
a time i usklađenijeg i učinkovitijeg okvira za upravljanje.
▶ Potpredsjednik Komisije: Potpredsjednik Komisije mogao bi preuzeti ulogu europskog ministra gospodarstva i financija.
Tako bi se uspostavila funkcija s jasnim i objedinjenim ovlastima zastupanja gospodarskih i fiskalnih pitanja čitavog EU-a
i europodručja.
▶ Predsjednik Euroskupine: Euroskupina bi se mogla dogovoriti da za svojeg predsjednika izabere ministra gospodarstva
i financija koji bi tu dužnost obnašao tijekom cijelog mandata Komisije. To je već moguće na temelju važećih Ugovora.
▶ Predsjednik Vijeća guvernera Europskog monetarnog fonda: Predsjednik Euroskupine trenutačno predsjeda Vijećem guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma. Ministar bi u svojstvu predsjednika Euroskupine ubuduće predsjedao i Vijećem guvernera Europskog monetarnog fonda.
▶ Odgovornost prema Europskom parlamentu: Ministar bi kao član Komisije odgovarao Europskom parlamentu za sva
pitanja povezana s njegovim funkcijama i bio bi na raspolaganju za dijaloge s nacionalnim parlamentima.

Sljedeći koraci
U ovoj se Komunikaciji izlaže buduća perspektiva te način uključivanja nekih postojećih funkcija u dužnosti novog europskog
ministra kako bi se ojačala ukupna učinkovitost i usklađenost izrade ekonomske politike EU-a.
Uspostava funkcije ministra kao potpredsjednika Komisije mogla bi se provesti u okviru imenovanja sljedeće Komisije od
studenoga 2019.
Euroskupina bi mogla izabrati ministra za svojeg predsjednika u dva uzastopna mandata i na taj se način suglasiti o usklađivanju njegova mandata s mandatom Komisije.
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