AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA
A Bizottság hozzájárulása a vezetői ütemtervhez
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTER
„Szükségünk van egy európai gazdasági és pénzügyminiszterre. E pozíció
létrehozását nem csak dísznek szánom. A hatékonyság érdekében van rá szükség.
A gazdasági és pénzügyminiszter pozícióját a gazdasági és pénzügyekért
felelős biztosnak kellene betöltenie – aki ideális esetben alelnök is. Ezzel
egyidejűleg az eurócsoport elnöki tisztét is neki kellene betöltenie. A gazdasági és
pénzügyminiszternek elszámoltathatónak kell lennie az Európai Parlament felé.”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Az Unió helyzetéről szóló beszéd,
2017. szeptember 13.

Az Európai Bizottság az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítésére irányuló ütemtervének részeként meghatározza, hogy
a jövőbeli európai gazdasági és pénzügyminiszter milyen szerepet tölthet be az EU és az euróövezet irányítási struktúrájában.
Konkrétabban a közlemény részletesen bemutatja az európai gazdasági és pénzügyminiszter lehetséges legfontosabb funkcióit,
felvázolja az intézményi felépítést, amelyben a miniszter működne, továbbá meghatározza az új pozíció létrehozásának potenciális ütemezését. A közleményben előirányzott kettős szerepkör – azaz, hogy a miniszter egyszerre tagja a Bizottságnak és elnöke
az eurócsoportnak – a hatályos szerződések alapján már most is megvalósítható2.

Az uniós/euróövezeti gazdaság általános
érdekeinek előmozdítása és globális szintű
képviselete

A szakpolitikai koordináció
megerősítése, valamint a gazdasági,
költségvetési és pénzügyi szabályok
felügyelete

Az Európai Központi Bank monetáris
politikáját támogató, megfelelő
költségvetési politika meghatározása
az euróövezetre vonatkozóan

Az uniós/euróövezeti költségvetési eszközök
– a strukturális reformokhoz nyújtott
támogatásra, a makrogazdasági stabilizációra
(euróövezet) és a konvergenciára (nem
euróövezet) is kiterjedő – felügyelete

Elszámoltathatóság az Európai
Parlament felé

Az Európai Bizottság
alelnöke

Az eurócsoport elnöke

A jövőben létrehozandó európai
valutaalap munkájának
felügyelete

A Szerződésekhez csatolt, az eurócsoportról szóló 14. jegyzőkönyv 2. cikke kimondja, hogy „Azon tagállamok miniszterei, amelyek pénzneme az euró,
e tagállamok többségével két és fél évre elnököt választanak.”.
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A gazdasági és monetáris unió jelenlegi összetett irányítási struktúrája

Eurogroup

Pénzügyminiszterek
különböző formációban, akiket
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság/
az eurócsoport üléseit előkészítő
munkacsoport támogat

a Kormányzótanács
tagjai

Javaslatot tesz a gazdasági prioritásokra és nyomon
követi a gazdasági és költségvetési fejleményeket

Európai Bizottság

Elfogadja a gazdasági prioritásokat

Európai stabilitási
mechanizmus

elszámoltatható

Európai Központi
Bank

elszámoltathatóak
Euróövezeti
csúcstalálkozó

elszámoltatható

nemzeti
parlamentek

Európai Parlament

Az európai gazdasági és pénzügyminiszter szerepe
▶ Az EU általános érdekeinek és az euróövezeti gazdaság érdekeinek követése, és ezek képviselete globális szinten:
A miniszter tevékenysége előmozdítaná az uniós és az euróövezeti gazdaság általános érdekeit mind az uniós, mind a globális
színtéren. A miniszter kulcsfontosságú központi pozíciót töltene be uniós szinten a gazdasági, költségvetési és pénzügyi politikák terén az uniós intézmények és szervek, a tagállamok, a szociális partnerek és a lakosság viszonylatában. A miniszterhez
tartozna az euró világszintű képviseletének feladata is.
▶ A szakpolitikai koordináció erősítése, valamint a gazdasági, fiskális és pénzügyi szabályok felügyelete: A Bizottság
és a tagállamok által együtt már elvégzett munkára alapozva a miniszter elősegítheti a gazdaságpolitikai koordináció további
erősítését és biztosíthatja az egyes szakpolitikai területek közötti következetességet. A nemzeti hatóságokkal és az Európai
Parlamenttel folytatott szoros két- és többoldalú párbeszéd révén a miniszter elősegítheti a tagállami reformok koordinálását
és végrehajtását is.
▶ Az euróövezet számára megfelelő fiskális politika képviselete: A miniszter hozzájárulhat az euróövezet egésze számára
megfelelő fiskális politika meghatározásához és megvalósításához. A Bizottság tagjaként a miniszter koordinálná a tagállami
fiskális politikák felügyeletét, biztosítaná a költségvetési fenntarthatóságot, továbbá alkalmazná a Stabilitási és Növekedési
Paktum szabályait az ott meghatározott gazdasági értelmezés szerint.
▶ A releváns uniós és az euróövezeti költségvetési eszközök felhasználásának felügyelete: Az uniós költségvetés által
támogatott intézkedéseket számos európai és az euróövezeti eszköz és szervezet egészíti ki, így például az Európai Beruházási
Bank és az Európai Stabilitási Mechanizmus. A miniszter koordinálná az uniós és az euróövezeti költségvetési eszközök felhasználását, és törekedne a közös prioritások támogatása érdekében hatásuk maximalizálására.
▶ A miniszter nem sértené a nemzeti kompetenciákat vagy azon kérdéseket, amelyekkel legjobban nemzeti szinten lehet foglalkozni.

Az európai gazdasági és pénzügyminiszter intézményi felépítése
A meglévő funkciók és szakértelem uniós szinten történő összevonásával a miniszter elősegítené a szinergiák létrehozását, ezáltal pedig hozzájárulna egy koherensebb és hatékonyabb uniós irányítási keret megteremtéséhez.
▶ A Bizottság alelnöke: A Bizottság alelnöke betöltheti az európai gazdasági és pénzügyminiszter funkcióját. Ez lehetővé tenné,
hogy az Unió egésze és az euróövezet gazdasági és fiskális érdekeit egy mindenki számára világos megbízatással rendelkező
és egységes támogatást élvező képviselő jelenítse meg.
▶ Az eurócsoport elnöke: Az eurócsoport megállapodhat arról, hogy a minisztert a Bizottság mandátumának lejártáig tartó
teljes időszakra megválasztja elnökének. Erre már lehetőség van a hatályos Szerződések értelmében.
▶ Az Európai Valutaalap Kormányzótanácsának elnöklése: Jelenleg az eurócsoport elnöke látja el az Európai Stabilitási
Mechanizmus Kormányzótanácsának elnöki tisztségét. Az eurócsoport elnökeként a miniszter a jövőben az Európai Valutaalap
Kormányzótanácsának elnöke tisztségét is betöltené.
▶ Elszámoltathatóság az Európai Parlament felé: A miniszter a Bizottság tagjaként elszámoltatható lenne az Európai Parlament felé a funkcióival kapcsolatos valamennyi kérdésben, és a nemzeti parlamentekkel folytatandó párbeszédekre is rendelkezésre állna.

További lépések
A mai közlemény a jövőre előretekintve meghatározza, hogy egyes meglévő funkciók hogyan ötvözhetők az európai miniszter
hatáskörében az uniós gazdaságpolitikai döntéshozatal általános koherenciájának és hatékonyságának megerősítése érdekében.
A Bizottság alelnökeként tevékenykedő miniszter funkciója létrehozható a következő Bizottság 2019 novemberében esedékes
kinevezésének részeként.
Az eurócsoport megállapodhat arról, hogy a minisztert két egymást követő megbízatási időszakra megválasztja elnökének, így
összehangolva az elnök és a Bizottság mandátumát.

2017. december
6-i csomag

Euróövezeti
csúcstalálkozó
2017. december 15.

Az Európai Tanács
ülése
2018. június 28–29.

Az Európai Tanács
ülése
2019. március 21–22.

Nagyszeben
2019. május 9.

2025
Célkitűzés: 2019 közepéig az Európai Parlament és a Tanács alakítson ki egyetértést a miniszter
szerepéről.
A miniszter kinevezhető a Bizottság alelnökének.
Az eurócsoport megállapodhat arról, hogy a minisztert megválasztja elnökének
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