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EIROPAS EKONOMIKAS UN FINANŠU MINISTRS
“Mums ir nepieciešams Eiropas ekonomikas un finanšu ministrs. Es neaicinu
veidot jaunu amatu kā pašmērķi. Es aicinu panākt efektivitāti. Ekonomikas
un finanšu lietu komisāram, kas ideālajā gadījumā ir arī priekšsēdētāja
vietnieks, būtu jāuzņemas ekonomikas un finanšu ministra loma. Viņam vai
viņai būtu arī jāvada Eirogrupa. Eiropas ekonomikas un finanšu ministram
ir jābūt atbildīgam Eiropas Parlamenta priekšā.”
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers “Runa par stāvokli Savienībā”, 2017. gada
13. septembris.

Ceļveža Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai ietvaros Eiropas Komisija izklāsta, kāds uzdevums
būtu turpmākajam Eiropas ekonomikas un finanšu ministram ES un eirozonas pārvaldības struktūrā. Konkrēti — paziņojumā aplūkotas Eiropas ekonomikas un finanšu ministra iespējamās pamatfunkcijas, izklāstīta institucionālā struktūra,
kurā ministrs darbotos, un norādīts šā jaunā amata izveides iespējamais grafiks. Paziņojumā paredzētā amatu apvienošana, saskaņā ar kuru Eiropas ekonomikas un finanšu ministrs vienlaikus ir Komisijas loceklis un Eirogrupas priekšsēdētājs,
jau ir iespējama saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumiem1.
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Līgumiem pievienotā 14. protokola par Eirogrupu 2. pantā paredzēts, ka “to dalībvalstu ministri, kuru naudas vienība ir eiro, ar šo dalībvalstu
vairākumu uz divarpus gadiem ievēl priekšsēdētāju”.
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Eiropas ekonomikas un finanšu ministra uzdevums
▶ Īstenot ES un eirozonas ekonomikas vispārējās intereses un pārstāvēt tās pasaules līmenī: Ministrs varētu
palīdzēt veicināt Savienības un eirozonas ekonomikas vispārējās intereses gan iekšējā, gan pasaules līmenī. Ministrs būtu
galvenais sarunu partneris ES līmenī ekonomikas, fiskālās un finanšu politikas jomās attiecībās ar ES iestādēm un struktūrām, valstīm, sociālajiem partneriem un sabiedrību kopumā. Ministrs uzņemtos arī eiro pārstāvības funkciju pasaulē.
▶ Stiprināt politikas koordināciju un pārraudzīt ekonomikas, fiskālos un finanšu noteikumus: Ministrs varētu
palīdzēt vēl vairāk nostiprināt ekonomikas politikas koordināciju un nodrošināt saskaņotību starp politikas jomām, balstoties uz darbu, ko Komisija jau paveikusi kopā ar dalībvalstīm. Strādājot ciešā divpusējā un daudzpusējā dialogā ar valstu
iestādēm un Eiropas Parlamentu, ministrs varētu veicināt arī reformu koordināciju un īstenošanu dalībvalstīs.
▶ Paust viedokli par piemērotu fiskālo politiku eirozonā: Ministrs varētu palīdzēt noteikt un īstenot piemērotu fiskālo
politiku eirozonā kopumā. Kā Komisijas loceklis ministrs koordinētu dalībvalstu fiskālās politikas uzraudzību, nodrošinot
fiskālo stabilitāti un izmantojot Stabilitātes un izaugsmes paktu ekonomikas analīzē, kā to paredz noteikumi.
▶ Pārraudzīt attiecīgo ES un eirozonas budžeta instrumentu izmantošanu: No ES budžeta atbalstītās darbības
ir papildinātas ar vairākiem Eiropas un eirozonas instrumentiem un struktūrām, piemēram, Eiropas Investīciju banku un
Eiropas Stabilizācijas mehānismu. Ministrs koordinētu ES un eirozonas budžeta instrumentu izmantošanu un nodrošinātu
to maksimālu ietekmi, lai atbalstītu kopīgās prioritātes.
▶ Ministrs neskartu valstu kompetences vai jautājumus, kurus vislabāk var risināt valstu līmenī.

Eiropas ekonomikas un finanšu ministra darbības institucionālā struktūra
Apvienojot esošās funkcijas un pieejamās zināšanas ES līmenī, ministrs varētu palīdzēt veidot sinerģijas un tādējādi veicināt saskaņotāku un efektīvāku ES pārvaldības sistēmu.
▶ Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks varētu pārņemt Eiropas ekonomikas un
finanšu ministra uzdevumu. Tas ļautu izveidot uzskatāmi pilnvarota un vienota visas ES un eirozonas ekonomisko un
fiskālo interešu pārstāvja amatu.
▶ Eirogrupas priekšsēdētājs: Eirogrupa varētu vienoties ievēlēt ministru par savu priekšsēdētāju uz visu Komisijas pilnvaru laiku. Tas jau ir iespējams saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumiem.
▶ Vadīt Eiropas Monetārā fonda valdi: Eirogrupas priekšsēdētājs patlaban vada Eiropas Stabilizācijas mehānisma
valdi. Kā Eirogrupas priekšsēdētājs ministrs nākotnē vadītu arī Eiropas Monetārā fonda valdi.
▶ Pārskatatbildība Eiropas Parlamenta priekšā: Kā Komisijas loceklis ministrs būtu pārskatatbildīgs Eiropas Parlamenta priekšā visos ar tā funkcijām saistītajos jautājumos un būtu arī pieejams dialogiem ar valstu parlamentiem.

Turpmākie pasākumi
Paziņojumā skats vērsts uz nākotni un izklāstīts, kā konkrētas esošās funkcijas varētu apvienot vienā Eiropas ministra
amatā, lai nostiprinātu ES ekonomikas politikas veidošanas vispārējo saskaņotību un efektivitāti.
Ministra kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka uzdevumu varētu izveidot nākamās Komisijas iecelšanas ietvaros, sākot no
2019. gada novembra.
Eirogrupa varētu vienoties ievēlēt ministru par savu priekšsēdētāju uz divu secīgu pilnvaru laiku, šādi vienojoties par tā
pilnvaru saskaņošanu ar Komisijas pilnvarām.
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