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EEN EUROPEES MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN FINANCIËN
“We hebben een Europese minister van Economische Zaken en Financiën
nodig. Ik pleit niet voor zomaar een nieuwe functie. Ik pleit voor efficiëntie.
De commissaris voor Economische en Financiële zaken – idealiter ook een
vicevoorzitter – moet de rol op zich nemen van minister van Economische
Zaken en Financiën. Hij of zij moet ook de Eurogroep voorzitten. De Europese
minister van Economische Zaken en Financiën moet verantwoording
afleggen aan het Europees Parlement.”
Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Staat van de Unie, 13 september 2017

Als onderdeel van haar routekaart voor de verdieping van de Europese economische en monetaire unie zet de Commissie uiteen hoe een toekomstig Europees minister van Economische Zaken en Financiën een rol zou kunnen spelen in de
bestuursarchitectuur van de EU en de eurozone. In de mededeling wordt gespecificeerd wat de mogelijke sleutelfuncties van
een Europees minister van Economische Zaken en Financiën zijn, wordt uiteengezet in welk institutioneel bestel de minister
zijn functie zou vervullen en wordt een mogelijk tijdschema beschreven om deze nieuwe functie vorm te geven. Twee petten
dragen, zoals in de mededeling wordt beschreven, waarbij de minister van Economische Zaken en Financiën tegelijk lid is van
de Commissie en voorzitter van de Eurogroep, is in feite al mogelijk op grond van de huidige verdragen1.

Dient het algemeen economisch belang
van de EU/de eurozone en behartigt dat
wereldwijd

Versterkt de beleidscoördinatie en
houdt toezicht op de economische,
fiscale en financiële regelgeving
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ondersteuning van het monetair beleid
van de Europese Centrale Bank

Houdt toezicht op het gebruik van de
begrotingsinstrumenten van de EU/de
eurozone, waaronder steun voor structurele
hervormingen, macro-economische stabilisatie
(eurozone) en convergentie (daarbuiten)

Legt verantwoording af aan het
Europees Parlement

Is vicevoorzitter van de
Europese Commissie

Is voorzitter van de
Eurogroep

Houdt toezicht op de
werkzaamheden van het op te
richten Europees Monetair Fonds

Artikel 2 van Protocol Nr. 14 bij de verdragen (betreffende de eurogroep) bepaalt: “De ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben, kiezen
met een meerderheid van die lidstaten een voorzitter voor de duur van tweeënhalf jaar.”
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Het huidige complexe bestuur van de economische en monetaire unie
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Rol van een Europees minister van Economische Zaken en Financiën
▶ Het algemeen economisch belang van de EU/de eurozone dienen en wereldwijd behartigen: De minister zou
kunnen helpen om het algemeen economisch belang van de Unie en van de eurozone te bevorderen, zowel intern als op
wereldwijd niveau. De minister zou voor de instellingen en de organen van de EU, de staten, de sociale partners en het
grote publiek een cruciaal aanspreekpunt op EU-niveau zijn. De minister zou ook de wereldwijde vertegenwoordiging van
de euro op zich nemen.
▶ De beleidscoördinatie versterken en toezicht houden op de economische, de budgettaire en de financiële
regelgeving: De minister zou kunnen helpen om de coördinatie van het economisch beleid verder te versterken en de
consistentie tussen verschillende beleidsdomeinen te waarborgen, door voort te bouwen op het werk dat de Commissie
in samenwerking met de lidstaten al verricht heeft. Door middel van nauw bilateraal en multilateraal overleg met de
nationale autoriteiten en het Europees Parlement, zou de minister ook de coördinatie en de uitvoering van hervormingen
in de lidstaten kunnen stimuleren.
▶ Oordelen over het gepaste begrotingsbeleid voor de eurozone: De minister zou kunnen helpen om voor de eurozone als geheel een passend begrotingsbeleid te bepalen en uit te voeren. Als lid van de Commissie zou de minister het
toezicht op het begrotingsbeleid van de lidstaten coördineren, de budgettaire houdbaarheid waarborgen en het stabiliteits- en groeipact toepassen volgens de economische interpretatie waarin de regels voorzien.
▶ Toezicht houden op het gebruik van de begrotingsinstrumenten van de EU en de eurozone: De door de EU-begroting ondersteunde acties worden aangevuld door een aantal instrumenten en organen van de EU en de eurozone, zoals
de Europese Investeringsbank en het Europees stabiliteitsmechanisme. De minister zou het gebruik van de begrotingsinstrumenten van de EU en de eurozone coördineren en hun impact ter ondersteuning van gemeenschappelijke prioriteiten
maximaliseren.
▶ De minister zou geen afbreuk doen aan nationale bevoegdheden of aangelegenheden die best op nationaal niveau kunnen worden behandeld.

Institutioneel kader van een minister van Economische Zaken en Financiën
Door op EU-niveau bestaande functies en beschikbare deskundigheid te combineren, zou de minister bijdragen aan het
creëren van synergieën en dus tot een coherenter en efficiënter bestuurskader voor de EU.
▶ Vicevoorzitter van de Commissie: Een vicevoorzitter van de Commissie zou de rol van Europees minister van Economische Zaken en Financiën op zich kunnen nemen. Zo zouden de economische en budgettaire belangen van de gehele EU
en de eurozone kunnen worden verdedigd door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger met een zichtbaar mandaat.
▶ Voorzitter van de Eurogroep: De Eurogroep zou kunnen overeenkomen om de minister voor de volledige duur van de
ambtstermijn van de Commissie tot zijn voorzitter te verkiezen. Dit is al mogelijk is op grond van de huidige verdragen.
▶ Voorzitter van de Raad van het Europees Monetair Fonds: De voorzitter van de Eurogroep is momenteel voorzitter
van de Raad van gouverneurs van het Europees stabiliteitsmechanisme. Als voorzitter van de Eurogroep zou de minister
in de toekomst ook de Raad van gouverneurs van het Europees Monetair Fonds voorzitten.
▶ Verantwoording aan het Europees Parlement: De minister, als lid van de Commissie, zou verantwoording moeten
afleggen aan het Europees Parlement over alle aangelegenheden die verband houden met zijn functies en zou tevens
beschikbaar zijn voor dialoog met de nationale parlementen.

Volgende stappen
In de mededeling wordt vooruitgeblikt en wordt uiteengezet hoe bepaalde bestaande functies onder een Europees minister
zouden kunnen worden gecombineerd om de algehele samenhang en doeltreffendheid van de economische beleidsvorming
van de EU te versterken.
De rol van de minister als vicevoorzitter van de Commissie zou kunnen worden vastgesteld als onderdeel van de aanstelling
van de volgende Commissie in november 2019.
De Eurogroep zou kunnen overeenkomen de minister voor twee opeenvolgende ambtstermijnen tot voorzitter te verkiezen,
en dus overeenkomen zijn ambtstermijn af te stemmen op de ambtstermijn van de Commissie.
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Doelstelling: Tegen midden 2019 zullen het Europees Parlement en de Raad tot een gemeenschappelijk
standpunt komen over de rol van de minister
De minister zou als vicevoorzitter van de Commissie kunnen worden aangesteld
Eurogroep zou kunnen overeenkomen de minister tot voorzitter te verkiezen.
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