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MINISTRU EWROPEW GĦALL-EKONOMIJA U L-FINANZI
“Għandna bżonn Ministru Ewropew għall-Ekonomija u l-Finanzi. M’iniex
qed noħloq pożizzjoni sempliċiment biex inkun ħloqtha. Qiegħed nappella
għall-effiċjenza. Il-Kummissarju għall-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji – li
idealment ikun ukoll il-Viċi President – għandu jassumi r-rwol ta’ Ministru
għall-Ekonomija u l-Finanzi. Il-Ministru għandu wkoll jippresjedi fil-Grupp
tal-Euro. Il-Ministru Ewropew għall-Ekonomija u l-Finanzi għandu jkun
responsabbli lejn il-Parlament Ewropew.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, it-13 ta’
Settembru 2017

Bħala parti mill-Pjan Direzzjonali tagħha għall-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi kif il-Ministru Ewropew futur għall-Ekonomija u l-Finanzi jista’ jkollu rwol fl-arkitettura tal-governanza tal-UE u ż-żona tal-euro. B’mod speċifiku, il-Komunikazzjoni tagħti dettall tal-funzjonijiet prinċipali possibbli ta’
Ministru Ewropew għall-Ekonomija u l-Finanzi, tiddeskrivi l-sfond istituzzjonali li fih il-Ministru jopera u tistabbilixxi kronoloġija potenzjali għall-istabbiliment ta’ din il-pożizzjoni ġdida. Il-funzjoni doppja maħsuba fil-Komunikazzjoni, li biha
l-Ministru Ewropew għall-Ekonomija u l-Finanzi jkun Membru tal-Kummissjoni u President tal-Grupp tal-Euro fl-istess ħin,
diġà hija possibbli skont it-Trattati attwali1.
Ifittex l-interess ġenerali talekonomija tal-UE/taż-żona tal-euro
u jirrappreżentaha fuq livell globali

Isaħħaħ il-koordinazzjoni
tal-politika u jħares ir-regoli
ekonomiċi, fiskali u finanzjarji

Jesprimi ruħu fuq il-politika fiskali
adegwata għaż-żona tal-euro
b’sostenn għall-politika monetarja
tal-Bank Ċentrali Ewropew

Jissorvelja l-użu tal-istrumenti baġitarji
tal-UE/taż-żona tal-euro inklużi sostenn
għal riformi strutturali, stabbilizzazzjoni
makroekonomika (żona tal-euro)
u konverġenza (mhux taż-żona tal-euro).

Ikun responsabbli quddiem
il-Parlament Ewropew

Ikun Viċi President talKummissjoni Ewropea

Ikun il-President talGrupp tal-Euro

Jissorvelja l-ħidma tal-Fond
Monetarju Ewropew li għandu
jiġi stabbilit

L-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 14 dwar il-Grupp tal-Euro, anness mat-Trattati, jistipula li “l-Ministri tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro
għandhom jeleġġu president għal sentejn u nofs, bil-maġġoranza ta’ dawk l-Istati Membri.”
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Il-governanza kumplessa attwali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Unjoni

Eurogroup

Il-Ministri tal-Finanzi
f’varji konfigurazzjonijiet, appoġġati
mill-Kumitat Eknomiku u Finanzjarju/
Grupp ta’ Ħidma tal-Grupp tal-Euro
huma membri tal-Bord
tal-Gvernaturi

Jipproponi prijoritajiet ekonomiċi u jissorvelja żviluppi
ekonomiċi u fiskali
Jadotta prijoritajiet ekonomiċi

Mekkaniżmu
Ewropew ta’
Stabbiltà
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quddiem

il-Kummissjoni
Ewropea

Huwa responsabbli quddiem

Bank Ċentrali
Ewropew

Summit tal-Euro
Huwa responsabbli quddiem

il-Parlamenti
Nazzjonali

il-Parlament Ewropew

Ir-rwol ta’ Ministru Ewropew għall-Ekonomija u l-Finanzi
▶ Ifittex l-interess ġenerali tal-ekonomija tal-UE u taż-żona tal-euro u r-rappreżentanza tagħha fuq livell
globali: Il-Ministru jista’ jgħin fil-promozzjoni tal-interess ġenerali tal-ekonomija tal-Unjoni u taż-żona tal-euro, kemm
internament kif ukoll fuq livell globali. Il-Ministru jkun interlokutur prinċipali fil-livell tal-UE fl-oqsma ta’ politiki ekonomiċi,
fiskali u finanzjarji fil-konfront tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, l-Istati, is-sħab soċjali u l-pubbliku inġenerali. Il-Ministru
jassumi wkoll il-funzjoni li jirrappreżenta l-euro fix-xena dinjija.
▶ Isaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politika u s-sorveljanza tar-regoli ekonomiċi, fiskali u finanzjarji: Il-Ministru
jista’ jgħin biex tissaħħaħ iktar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u tiġi żgurata konsistenza fl-oqsma kollha ta’
politika, filwaqt li jibni fuq il-ħidma li diġà saret mill-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri. Filwaqt li jaħdem mill-qrib
fi djalogu bilaterali u multilaterali ma’ awtoritajiet nazzjonali u l-Parlament Ewropew, il-Ministru jista’ wkoll jippromwovi
l-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ riformi fl-Istati Membri.
▶ Jesprimi ruħu fuq il-politika fiskali xierqa għaż-żona tal-euro: Il-Ministru jista’ jgħin fl-identifikazzjoni u t-twettiq
ta’ politika fiskali xierqa għaż-żona tal-euro b’mod ġenerali. Bħala membru tal-Kummissjoni, il-Ministru jikkoordina s-sorveljanza tal-politiki fiskali tal-Istati Membri, filwaqt li jiżgura sostenibbiltà fiskali u japplika l-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir
bl-interpretazzjoni ekonomika li r-regoli jipprevedu.
▶ Jissorvelja l-użu tal-istrumenti baġitarji tal-UE u taż-żona tal-euro rilevanti: L-azzjonijiet appoġġati mill-baġit
tal-UE huma komplementati minn numru ta’ għodod u korpi Ewropej u taż-żona tal-euro, bħall-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà. Il-Ministru jikkoordina l-użu tal-istrumenti baġitarji tal-UE u taż-żona
tal-euro u jkabbar l-impatt tagħhom b’sostenn ta’ prijoritajiet kondiviżi.
▶ Il-Ministru ma jaffettwax fuq kompetenzi nazzjonali jew kwistjonijiet li l-aħjar li jiġu trattati fuq livell nazzjonali.

L-isfond istituzzjonali ta’ Ministru għall-Ekonomija u l-Finanzi
Billi jgħaqqad funzjonijiet eżistenti u għarfien espert disponibbli fuq livell tal-UE, il-Ministru jgħin biex jinħolqu sinerġiji
u b’hekk jikkontribwixxi għal qafas ta’ governanza tal-UE iktar effiċjenti.
▶ Viċi President tal-Kummissjoni: Viċi President tal-Kummissjoni jista’ jieħu r-rwol ta’ Ministru Ewropew għall-Ekonomija u l-Finanzi. Dan jippermetti l-ħolqien ta’ rappreżentant viżibbilment mandat u unifikat tal-interessi ekonomiċi u fiskali
tal-UE kollha u taż-żona tal-euro.
▶ President tal-Grupp tal-Euro: Il-Grupp tal-Euro jista’ jaqbel li jeleġġi l-Ministru għall-perjodu kollu tal-mandat tal-Kummissjoni. Dan diġà huwa possibbli skont it-Trattati attwali.
▶ Il-Presidenza tal-Bord tal-Fond Monetarju Ewropew: il-President tal-Grupp tal-Euro attwalment jippresjedi il-Bord
tal-Gvernaturi tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà. Bħala President tal-Grupp tal-Euro, il-Ministru se jkun jippresjedi
wkoll il-Bord ta’ Gvernaturi tal-Fond Monetarju Ewropew fil-futur.
▶ Responsabbiltà quddiem il-Parlament Ewropew: Il-Ministru, bħala membru tal-Kummissjoni, ikun responsabbli
quddiem il-Parlament Ewropew fuq il-kwistjonijiet kollha relatati mal-funzjonijiet tiegħu u jkun ukoll disponibbli għal
djalogi mal-Parlamenti nazzjonali.

Il-passi li jmiss
Il-Komunikazzjoni tħares ‘il quddiem u tistabbilixxi kif ċerti funzjonijiet eżistenti jistgħu jiġu magħquda taħt Ministru
Ewropew sabiex jissaħħu l-koerenza globali u l-effiċjenza tat-tfassil tal-politika ekonomika tal-UE.
Ir-rwol ta’ Ministru bħala Viċi President tal-Kummissjoni jista’ jiġi stabbilit bħala parti mill-ħatra tal-Kummissjoni li jmiss
minn Novembru 2019.
Il-Grupp tal-Euro jista’ jaqbel li jeleġġi lill-Ministru bħala President tiegħu għal żewġ mandati konsekuttivi, b’hekk jaqbel fuq
l-allinjament tal-mandat tiegħu mal-mandat tal-Kummissjoni.
Il-pakkett
tas-6 ta’ Diċembru 2017

Summit tal-Euro
15 ta’ Diċembru 2017

Il-Kunsill
Ewropew
28/29 ta’ Ġunju 2018

Il-Kunsill Ewropew
21/22 ta’ Marzu 2019

Sibiu
9 ta’ Mejju 2019
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Għan: Sa nofs l-2019, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jilħqu fehim komuni dwar ir-rwol ta’ Ministru
Il-Ministru jista’ jiġi maħtur Viċi President tal-Kummissjoni
Il-Grupp tal-Euro jista’ jaqbel li jeleġġi l-Ministru bħala l-President tiegħu
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