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EUROPOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ MINISTRAS
„Mums reikia Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybės. Nesiekiu
įsteigti naujos pareigybės vien dėl jos pačios. Aš siekiu veiksmingumo.
Ekonomikos ir finansų ministro pareigas turėtų eiti už ekonomikos ir
finansų reikalus atsakingas Komisijos narys, idealiu atveju – ir pirmininko
pavaduotojas. Jis taip pat turėtų pirmininkauti Euro grupei. Europos
ekonomikos ir finansų ministras turi būti atskaitingas Europos Parlamentui.“
Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2017 m.
rugsėjo 13 d.

Ekonominės ir pinigų są jungos stiprinimo veiksmų plane Europos Komisija išdėsto, koks vaidmuo būsimam Europos ekonomikos ir finansų ministrui galėtų tekti ES ir euro zonos valdymo struktūroje. Konkrečiai jame paaiškinamos galimos
pagrindinės Europos ekonomikos ir finansų ministro funkcijos, apibūdinama institucinė sistema, kurioje ministras veiktų, ir
nurodomas galimas šios naujos pareigybės įsteigimo grafikas. Komunikate numatyta dviguba pareigybė – Europos ekonomikos ir finansų ministras kartu yra Komisijos narys ir Euro grupės pirmininkas – jau įmanoma pagal dabartines
Sutartis1.

Siekia bendrojo ES ir euro zonos
ekonomikos intereso ir atstovauja jam
pasauliniu lygmeniu

Yra atskaitingas Europos
Parlamentui

Gerina politikos koordinavimą ir
prižiūri ekonominių, fiskalinių ir
finansinių taisyklių laikymąsi

Eina Komisijos pirmininko
pavaduotojo pareigas

Pasisako dėl euro zonos fiskalinės
politikos tinkamumo remiant
Europos Centrinio Banko pinigų
politiką

Prižiūri, kaip naudojamos ES ir euro
zonos biudžeto priemonės, įskaitant
paramą struktūrinėms reformoms,
makroekonominį stabilizavimą (euro
zonoje) ir konvergenciją (ne euro zonoje)

Pirmininkauja Euro
grupei

Prižiūri įsteigtino Europos
valiutos fondo darbą

Sutarčių protokolo Nr. 14 dėl Euro grupės 2 straipsnyje nustatyta, kad „[v]alstybių narių, kurių valiuta yra euro, ministrai balsų dauguma renka
pirmininką dvejų su puse metų kadencijai“.
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Dabartinis sudėtingas ekonominės ir pinigų są jungos valdymas

Eurogroup

Finansų ministrai
įvairios sudėties Tarybose, talkinami
Ekonomikos ir finansų komiteto /
Euro grupės darbo grupės
yra Valdytojų tarybos
nariai

siūlo ekonominius prioritetus ir stebi ekonomikos ir
fiskalinius pokyčius

Europos Komisija

tvirtina ekonominius prioritetus

Europos stabilumo
mechanizmas

atskaitinga
Europos Centrinis Bankas

atskaitingi
Euro zonos aukščiausiojo
lygio susitikimas

nacionaliniams
parlamentams

atskaitingas

Europos Parlamentas

Europos ekonomikos ir finansų ministro vaidmuo
▶ Siekti bendrojo ES ir euro zonos ekonomikos intereso ir atstovauti jam pasauliniu lygmeniu: ministras galėtų
padėti ginti bendruosius Są jungos ir euro zonos ekonomikos interesus tiek Są jungos viduje, tiek pasauliniu mastu. ES
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms, socialiniams partneriams ir plačiajai visuomenei ministras būtų pagrindinis ES
lygmens tarpininkas ekonominės, fiskalinės ir finansų politikos srityse. Ministrui taip pat būtų pavesta atstovauti eurui
pasaulyje.
▶ Gerinti politikos koordinavimą ir prižiūrėti ekonominių, fiskalinių ir finansinių taisyklių laikymąsi: Pasinaudodamas Komisijos kartu su valstybėmis narėmis jau atliktu darbu, ministras galėtų padėti toliau gerinti ekonominės politikos koordinavimą ir užtikrinti politikos sričių derėjimą. Palaikydamas glaudų dvišalį ir daugiašalį dialogą su nacionalinėmis
valdžios institucijomis ir Europos Parlamentu, ministras taip pat galėtų skatinti reformų koordinavimą ir įgyvendinimą
valstybėse narėse.
▶ Pasisakyti dėl visos euro zonos fiskalinės politikos tinkamumo: Ministras galėtų padėti nustatyti tinkamą visos
euro zonos fiskalinę politiką ir jos siekti. Būdamas Komisijos narys, ministras koordinuotų valstybių narių fiskalinės politikos priežiūrą ir taip užtikrintų, kad būtų pasiektas fiskalinis tvarumas, o Stabilumo ir augimo paktas būtų taikomas
traktuojant ekonominius aspektus taip, kaip numatyta taisyklėse.
▶ Prižiūrėti, kaip naudojamos atitinkamos ES ir euro zonos biudžeto priemonės: ES biudžeto lėšomis remiamus
veiksmus papildo įvairios europinės ir euro zonos priemonės ir įstaigos, tokios kaip Europos investicijų bankas ir Europos
stabilumo mechanizmas. Ministras koordinuotų ES ir euro zonos biudžeto priemonių naudojimą ir siektų didžiausio jų
poveikio įgyvendinant bendrus prioritetus.
▶ Ministras nepažeistų nacionalinių kompetencijų arba nesikištų į reikalus, kuriuos geriausia tvarkyti nacionaliniu lygmeniu.

Europos ekonomikos ir finansų ministro institucinis modelis
ES lygmeniu sujungus dabartines funkcijas ir turimus išteklius, ministro pareigybė padėtų pasiekti sinergiją ir taip padidinti
ES valdymo sistemos darną ir ją racionalizuoti.
▶ Komisijos pirmininko pavaduotojas: Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigas galėtų eiti Komisijos pirmininko
pavaduotojas. Tai leistų įsteigti aiškiai įgalioto ir vienintelio visos ES ir euro zonos ekonominių ir fiskalinių interesų atstovo
pareigybę.
▶ Euro grupės pirmininkas: Euro grupė galėtų susitarti išrinkti ministrą savo pirmininku visai Komisijos kadencijai. Tai jau
įmanoma remiantis galiojančiomis Sutartimis.
▶ Europos valiutos fondo tarybos pirmininkas: Euro grupės pirmininkas šiuo metu pirmininkauja Europos stabilumo
mechanizmo valdytojų tarybai. Kaip Euro grupės pirmininkas, ministras ateityje taip pat pirmininkautų Europos valiutos
fondo valdytojų tarybai.
▶ Atskaitomybė Europos Parlamentui: kaip Komisijos narys, ministras būtų atskaitingas Europos Parlamentui už visus
su savo funkcijomis susijusius klausimus ir taip pat būtų pasirengęs dialogui su nacionaliniais parlamentais.

Tolesni veiksmai
Komunikate žvelgiama į ateitį ir išdėstoma, kaip tam tikros dabartinės funkcijos galėtų būti sujungtos ir priskirtos Europos
ministro pareigybei, kad ES ekonominės politikos formavimas apskritai taptų nuoseklesnis ir racionalesnis.
Ministro pareigybę, kurią eitų Komisijos pirmininko pavaduotojas, būtų galima įsteigti skiriant naujos sudėties Komisiją nuo
2019 m. lapkričio mėn.
Euro grupė galėtų susitarti išrinkti ministrą savo pirmininku dviem kadencijoms paeiliui ir taip suderinti ministro kadenciją
su Komisijos kadencija.
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