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EUROPEJSKI MINISTER GOSPODARKI I FINANSÓW
Potrzebujemy Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów. Nie apeluję
o utworzenie nowej funkcji dla samego stanowiska. Apeluję o efektywność.
Rolę Ministra Gospodarki i Finansów powinien objąć komisarz
odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe – najlepiej sprawujący
też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Powinien też przewodniczyć
Eurogrupie. Europejski Minister Gospodarki i Finansów musi odpowiadać
przed Parlamentem Europejskim.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Orędzie o stanie Unii, 13 września 2017 r.

W ramach Planu działania na rzecz pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej Komisja nakreśla rolę, jaką
przyszły Europejski Minister Gospodarki i Finansów mógłby odgrywać w strukturze zarządzania UE i strefy euro. W szczególności komunikat ten zawiera opis głównych funkcji pełnionych przez Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów oraz
ram instytucjonalnych, w których funkcjonowałby Minister, a także ewentualny harmonogram utworzenia tego nowego
stanowiska. Przewidziana w komunikacie podwójna funkcja, polegająca na tym, że Europejski Minister Gospodarki i Finansów byłby jednocześnie członkiem Komisji i przewodniczącym Eurogrupy, jest możliwa już na podstawie istniejących
traktatów UE1.
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W art. 2 Protokołu nr 14 dotyczącego Eurogrupy, załączonego do traktatów, określono, że „ministrowie państw członkowskich, których walutą jest
euro, wybierają przewodniczącego na okres dwóch i pół roku większością głosów tych państw członkowskich”.
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Obecna złożona struktura zarządzania unią gospodarczą i walutową
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Rola Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów
▶ Podejmowanie działań w ogólnym interesie gospodarki UE i strefy euro oraz reprezentowanie ich na świecie:
Minister mógłby przyczynić się do wspierania ogólnego interesu gospodarki Unii i strefy euro, zarówno w samej Unii, jak
i na świecie. Minister byłby głównym partnerem do rozmów na poziomie UE dla instytucji i organów UE, państw, partnerów społecznych i ogółu społeczeństwa w obszarze polityki gospodarczej, fiskalnej i finansowej. Minister przejąłby także
funkcję reprezentowania strefy euro na arenie międzynarodowej.
▶ Umacnianie koordynacji polityki i nadzorowanie przepisów o charakterze gospodarczym, fiskalnym i finansowym: Minister mógłby przyczynić się do dalszego wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej i zapewnienia spójności różnych obszarów polityki, w oparciu o pracę, która została już wykonana przez Komisję i państwa członkowskie.
Utrzymując bliski dwustronny i wielostronny dialog z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim, Minister
mógłby także przyczynić się do wdrażania i koordynacji reform w państwach członkowskich.
▶ Wypowiadanie się w sprawie odpowiedniej polityki fiskalnej dla strefy euro: Minister mógłby pomagać w określaniu i realizacji odpowiedniej polityki fiskalnej dla strefy euro jako całości. Jako członek Komisji Minister koordynowałby
nadzór nad politykami fiskalnymi państw członkowskich, zapewniając stabilność budżetową i stosując zasady paktu
stabilności i wzrostu zgodnie z analizą ekonomiczną przewidzianą w tych zasadach.
▶ Nadzorowanie wykorzystania odpowiednich instrumentów budżetowych UE i strefy euro: Działania wspierane
z budżetu UE są uzupełniane przez szereg narzędzi i organów UE i strefy euro, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny
i Europejski Mechanizm Stabilności. Minister koordynowałby również stosowanie instrumentów budżetowych UE i strefy
euro, aby umożliwić ich jak najlepsze wykorzystanie w celu osiągnięcia wspólnych priorytetów.
▶ Minister nie ingerowałby w kompetencje krajowe lub sprawy, które najlepiej rozwiązywać na szczeblu krajowym.

Ramy instytucjonalne Ministra Gospodarki i Finansów
Poprzez połączenie istniejących struktur instytucjonalnych stanowisko Ministra przyczyniłoby się do stworzenia synergii,
a tym samym do bardziej spójnych i efektywnych ram zarządzania UE.
▶ Wiceprzewodniczący Komisji: Funkcję Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów mógłby pełnić wiceprzewodniczący Komisji. Pozwoliłoby to na stworzenie jednolitego stanowiska wyraźnie upoważnionego przedstawiciela interesów
gospodarczych i fiskalnych całej Unii i strefy euro.
▶ Przewodniczący Eurogrupy: Eurogrupa mogłaby również porozumieć się co do wyboru Ministra na jej przewodniczącego na cały okres trwania mandatu Komisji. Jest to możliwe już na podstawie istniejących traktatów UE.
▶ Przewodniczenie Radzie Zarządzającej Europejskiego Funduszu Walutowego: Przewodniczący Eurogrupy przewodniczy obecnie Radzie Zarządzającej Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Jako przewodniczący Eurogrupy Minister
mógłby także w przyszłości przewodniczyć Radzie Zarządzającej Europejskiego Funduszu Walutowego.
▶ Rozliczalność przed Parlamentem Europejskim: Minister, jako członek Komisji, odpowiadałby przed Parlamentem
Europejskim we wszystkich kwestiach dotyczących pełnionych przez niego funkcji, i byłby także gotowy uczestniczyć
w dialogu z parlamentami narodowymi.

Kolejne kroki
W komunikacie zarysowano przyszłość i określono, jak można by połączyć niektóre istniejące funkcje w ramach stanowiska
Europejskiego Ministra, aby poprawić ogólną spójność i skuteczność kształtowania unijnej polityki gospodarczej.
Rola Ministra jako wiceprzewodniczącego Komisji mogłaby zostać ustanowiona w ramach mianowania nowych członków
Komisji począwszy od listopada 2019 r.
Eurogrupa mogłaby uzgodnić wybór Ministra na swojego przewodniczącego na dwie kolejne kadencje i w ten sposób zgodzić
się na dostosowanie swojej kadencji do kadencji Komisji.
Pakiet z dnia
6 grudnia 2017 r.

Szczyt strefy euro
15 grudnia 2017 r.

Szczyt Rady
Europejskiej
28–29 czerwca 2018 r.
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Szczyt w Sybinie
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2025
Cel: Najpóźniej do połowy 2019 r. Parlament Europejski i Rada osiągają porozumienia w sprawie roli
Ministra
Minister mógłby zostać mianowany na wiceprzewodniczącego Komisji
Eurogrupa mogłaby uzgodnić wybór Ministra na swojego przewodniczącego
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