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UN MINISTRU EUROPEAN AL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
„Avem nevoie de un ministru european al economiei și finanțelor. Nu fac
apel la crearea acestei noi funcții doar de dragul de a o crea. Fac apel la
eficiență. Comisarul pentru afaceri economice și financiare – care ar trebui
să fie, în mod ideal, și unul dintre vicepreședinți – ar trebui să își asume
rolul de ministru al economiei și finanțelor, care ar trebui să prezideze
și Eurogrupul. Ministrul european al economiei și finanțelor trebuie să
răspundă în fața Parlamentului European.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

În cadrul Foii de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, Comisia Europeană examinează
rolul pe care l-ar putea avea un viitor ministru european al economiei și finanțelor în arhitectura guvernanței UE și a zonei
euro. Mai precis, comunicarea prezintă în detaliu principalele funcții posibile ale unui ministru european al economiei și
finanțelor, conturează cadrul instituțional în care ministrul și-ar desfășura activitatea și stabilește un calendar potențial
pentru instituirea acestui nou post. Mandatul dublu avut în vedere în comunicare, prin care ministrul economiei și finanțelor
este în același timp membru al Comisiei și președinte al Eurogrupului, este deja posibil în temeiul tratatelor actuale1.

Urmărește interesul general al economiei
UE/zonei euro și reprezintă acest interes la
nivel mondial

Consolidează coordonarea politicilor
și monitorizează normele economice,
fiscal-bugetare și financiare

Se pronunță cu privire la politica
fiscal-bugetară adecvată pentru zona
euro care să sprijine politica monetară
a Băncii Centrale Europene

Supraveghează utilizarea instrumentelor
bugetare ale UE/zonei euro, inclusiv sprijinul
pentru reformele structurale, stabilizarea
macroeconomică (pentru statele din zona euro) și
convergență (pentru statele din afara zonei euro)

Răspunde în fața Parlamentului
European

Este unul dintre
vicepreședinții Comisiei
Europene

Prezidează Eurogrupul

Supraveghează activitatea
Fondului Monetar European, care
urmează să fie instituit

Articolul 2 din Protocolul nr. 14 privind Eurogrupul, anexat la tratate, prevede că „miniștrii statelor membre a căror monedă este euro aleg
un președinte pentru doi ani și jumătate, hotărând cu majoritatea statelor membre în cauză.”
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Actuala guvernanță complexă a uniunii economice și monetare

Eurogroup

Miniștrii de finanțe,
în diferite formațiuni, sprijiniți de
Comitetul economic și financiar/
Grupul de lucru pentru Eurogrup
sunt membri
ai Consiliului
guvernatorilor

Propune prioritățile economice și monitorizează
evoluțiile economice și fiscal-bugetare

Comisia Europeană

Adoptă prioritățile economice
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european
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Europeană

Summitul zonei euro
răspunde în fața

parlamentelor
naționale

Parlamentului
European

Rolul ministrului european al economiei și finanțelor
▶ Urmărirea interesului general al economiei UE și a zonei euro și reprezentarea acestuia la nivel mondial:
ministrul ar putea contribui la promovarea interesului general al economiei Uniunii și a zonei euro, atât la nivel intern, cât
și la nivel mondial. Ministrul ar fi un interlocutor esențial la nivelul UE în domeniul politicilor economice, fiscal-bugetare și
financiare, atât pentru instituțiile și organismele UE, cât și pentru state, partenerii sociali și publicul larg. Ministrul își va
asuma, de asemenea, funcția de reprezentare a monedei euro pe scena mondială.
▶ Consolidarea coordonării politicilor și monitorizarea normelor economice, fiscal-bugetare și financiare:
ministrul ar putea contribui la consolidarea suplimentară a coordonării politicilor economice și la asigurarea coerenței
între diferitele politici, pe baza activității desfășurate deja în acest domeniu de Comisie împreună cu statele membre. De
asemenea, ministrul ar putea promova coordonarea și punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre,
menținând un strâns dialog bilateral și multilateral cu autoritățile naționale și cu Parlamentul European.
▶ Exprimarea unei opinii cu privire la politica fiscal-bugetară adecvată pentru zona euro: ministrul ar putea
contribui la identificarea și punerea în aplicare a unei politici bugetare adecvate pentru zona euro în ansamblu. În calitate
de membru al Comisiei, ministrul ar coordona supravegherea politicilor fiscal-bugetare ale statelor membre, asigurând
sustenabilitatea finanțelor publice și aplicând Pactul de stabilitate și de creștere conform interpretării economice prevăzute de normele în vigoare.
▶ Supravegherea utilizării instrumentelor bugetare la nivelul UE și al zonei euro: acțiunile finanțate din bugetul
UE sunt completate de o serie de instrumente și organisme la nivelul UE sau al zonei euro, cum ar fi Banca Europeană de
Investiții și Mecanismul european de stabilitate. Ministrul ar coordona utilizarea instrumentelor bugetare de la nivelul UE
și al zonei euro și ar maximiza impactul acestora asupra sprijinirii priorităților comune.
▶ Ministrul nu ar aduce atingere competențelor naționale sau domeniilor care sunt tratate cel mai bine la nivel național.

Cadrul instituțional în care și-ar desfășura activitatea ministrul economiei și finanțelor
Prin combinarea funcțiilor existente și a expertizei disponibile la nivelul UE, acesta ar contribui la crearea de sinergii și ar
îmbunătăți astfel coerența și eficiența cadrului de guvernanță al UE.
▶ Vicepreședinte al Comisiei: unul dintre vicepreședinții Comisiei ar putea prelua rolul de ministru european al economiei și finanțelor. Ar fi creată astfel o funcție unificată și cu un mandat clar care să reprezinte interesele economice și
fiscal-bugetare ale întregii UE și ale zonei euro.
▶ Președinte al Eurogrupului: Eurogrupul ar putea conveni ca ministrul să fie ales președinte pentru întreaga durată
a mandatului Comisiei. Acest lucru este deja posibil în temeiul tratatelor actuale.
▶ Președinte al Consiliului guvernatorilor Fondului Monetar European: în prezent, președintele Eurogrupului prezidează Consiliul guvernatorilor Mecanismului european de stabilitate. În calitate de președinte al Eurogrupului, în viitor
ministrul ar prezida, de asemenea, Consiliul guvernatorilor Fondului Monetar European.
▶ Răspunderea față de Parlamentul European: ministrul, în calitate de membru al Comisiei, ar răspunde în fața Parlamentului European cu privire la toate aspectele legate de atribuțiile sale și ar fi, de asemenea, disponibil pentru dialoguri
cu parlamentele naționale.

Etapele următoare
Comunicarea privește către viitor și examinează modul în care anumite funcții existente ar putea fi reunite pentru a fi
îndeplinite de un ministru european, consolidându-se astfel coerența și eficiența globală a elaborării politicilor economice
ale UE.
Rolul ministrului de vicepreședinte al Comisiei ar putea fi instituit la numirea următoarei Comisii, începând din noiembrie 2019.
Eurogrupul ar putea conveni ca ministrul să fie ales în funcția de președinte pentru două mandate consecutive, exprimându-și astfel acordul cu privire la alinierea mandatului acestuia cu mandatul Comisiei.
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Obiectiv: Până la jumătatea anului 2019, Parlamentul European și Consiliul să ajungă la o înțelegere
comună în legătură cu rolul ministrului
Ministrul ar putea fi numit vicepreședinte al Comisiei
Eurogrupul ar putea conveni ca ministrul să fie ales în funcția de președinte

Print
PDF

ISBN 978-92-79-76059-4
ISBN 978-92-79-76063-1

doi:10.2765/65451
doi:10.2765/241149

KC-05-17-193-RO-C
KC-05-17-193-RO-N

