DOBUDOVANIE HOSPODÁRSKEJ
A MENOVEJ ÚNIE V EURÓPE
Príspevok Komisie k Agende lídrov
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EURÓPSKY MINISTER HOSPODÁRSTVA A FINANCIÍ
„Potrebujeme európskeho ministra hospodárstva a financií. Nechcem
vytvárať nejakú pozíciu samoúčelne. Ide mi o efektivitu. Úlohu ministra
hospodárstva a financií by mal prevziať komisár pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorý by bol v ideálnom prípade aj podpredsedom Komisie.
Súčasne by mal predsedať Euroskupine. Európsky minister hospodárstva
a financií sa musí zodpovedať Európskemu parlamentu.“
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, Správa o stave Únie, 13. septembra 2017

Európska komisia v rámci svojho plánu na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie vysvetľuje, akú úlohu by mohol zohrávať
budúci európsky minister hospodárstva a financií v architektúre správy EÚ a eurozóny. Konkrétne sa v oznámení uvádzajú
možné kľúčové úlohy európskeho ministra hospodárstva a financií, opisuje sa inštitucionálne usporiadanie, v ktorom by
minister pôsobil, a stanovuje sa potenciálny harmonogram zriadenia tejto novej pozície. V oznámení sa predpokladá, že
európsky minister hospodárstva a financií by vykonával dvojitú funkciu, keďže by bol členom Komisie a zároveň aj predsedom Euroskupiny, čo umožňujú už súčasné zmluvy1.

Sleduje všeobecný záujem
hospodárstva EÚ / eurozóny
a zastupuje ich na globálnej úrovni

Posilňuje koordináciu politík
a dohliada na hospodárske,
fiškálne a finančné pravidlá

Vyhlasuje primeranú fiškálnu
politiku pre eurozónu na podporu
menovej politiky Európskej
centrálnej banky

Dohliada na používanie rozpočtových
nástrojov EÚ / eurozóny vrátane podpory
štrukturálnych reforiem, makroekonomickej
stabilizácie (eurozóna) a konvergencie
(členské štáty mimo eurozóny)

Zodpovedá sa Európskemu
parlamentu

Je podpredsedom
Európskej komisie

Predsedá Euroskupine

Dohliada na činnosť
plánovaného Európskeho
menového fondu

V článku 2 Protokolu č. 14 o Euroskupine pripojenom k zmluvám sa uvádza, že „ministri členských štátov, ktorých menou je euro, volia na dva a pol
roka svojho predsedu väčšinou týchto členských štátov.“
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Súčasná zložitá správa hospodárskej a menovej únie
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Rola európskeho ministra hospodárstva a financií
▶ Sledovať všeobecný záujem hospodárstva EÚ a eurozóny a zastupovať ich na globálnej úrovni: Minister by
mohol pomôcť presadzovať všeobecný záujem hospodárstva Únie a eurozóny tak v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej
úrovni. Bol by kľúčovým partnerom pre dialóg v oblastiach hospodárskej, fiškálnej a finančnej politiky vo vzťahu k inštitúciám a orgánom EÚ, štátom, sociálnym partnerom a širokej verejnosti. Minister by takisto prevzal funkciu zástupcu eura
na svetovej scéne.
▶ Posilňovať koordináciu politík a dohliadať na hospodárske, fiškálne a finančné pravidlá: Minister by mohol
pomôcť pri ďalšom posilňovaní koordinácie hospodárskej politiky a zabezpečovať súlad naprieč rozličnými oblasťami politík, vychádzajúc z práce, ktorú už vykonala Komisia spoločne s členskými štátmi. V úzkom dvojstrannom a viacstrannom
dialógu s vnútroštátnymi orgánmi a Európskym parlamentom by tiež minister mohol podporovať koordináciu a realizáciu
reforiem v členských štátoch.
▶ Vyhlasovať primeranú fiškálnu politiku pre eurozónu: Minister by mohol pomôcť pri vymedzovaní a uplatňovaní
primeranej fiškálnej politiky pre eurozónu ako celok. Ako člen Komisie by minister koordinoval dohľad nad fiškálnymi
politikami členských štátov, pričom by zabezpečoval fiškálnu udržateľnosť a uplatňovanie Paktu stability a rastu s takým
hospodárskym výkladom, s ktorým sa v pakte počíta.
▶ Dohliadať na používanie príslušných rozpočtových nástrojov EÚ a eurozóny: Opatrenia podporované z rozpočtu
EÚ dopĺňa viacero nástrojov a orgánov EÚ a eurozóny, ako napr. Európska investičná banka a Európsky mechanizmus
pre stabilitu. Minister by koordinoval používanie rozpočtových nástrojov EÚ a eurozóny a maximalizoval ich využitie na
podporu spoločných priorít.
▶ Minister by nezasahoval do právomocí členských štátov, ani do záležitostí, ktoré možno najlepšie riešiť na vnútroštátnej
úrovni.

Inštitucionálny rámec európskeho ministra hospodárstva a financií
Minister by skombinovaním existujúcich funkcií a odbornej základne existujúcej na úrovni EÚ pomáhal vytvárať synergie,
a tak by prispieval k súdržnejšiemu a efektívnejšiemu rámcu správy EÚ.
▶ Podpredseda Komisie: Podpredseda Komisie by mohol prevziať úlohu európskeho ministra hospodárstva a financií.
Tým by sa v jednej osobe spojila funkcia zástupcu hospodárskych a fiškálnych záujmov celej EÚ a eurozóny s jasným
mandátom.
▶ Predseda Euroskupiny: Euroskupina by sa mohla dohodnúť, že ministra zvolí za svojho predsedu na celé obdobie mandátu Komisie. Existujúce zmluvy to už umožňujú.
▶ Predsedníctvo Rady guvernérov Európskeho menového fondu: Predseda Euroskupiny v súčasnosti predsedá Rade
guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Ako predseda Euroskupiny by minister v budúcnosti predsedal aj Rade
guvernérov Európskeho menového fondu.
▶ Zodpovednosť voči Európskemu parlamentu: Minister by sa ako člen Komisie zodpovedal Európskemu parlamentu vo
všetkých záležitostiach týkajúcich sa jeho funkcií a bol by takisto k dispozícii pre dialóg s národnými parlamentmi.

Ďalšie kroky
Oznámenie sa zameriava na budúcnosť a opisuje sa v ňom, ako by sa niektoré existujúce funkcie mohli združiť v rámci postu
európskeho ministra, aby sa posilnila celková súdržnosť a zvýšila efektivita tvorby hospodárskej politiky EÚ.
Funkcia ministra ako podpredsedu Komisie by sa mohla zaviesť v rámci vymenovania členov budúcej Komisie od novembra
2019.
Euroskupina by sa mohla dohodnúť, že zvolí ministra za svojho predsedu na dva po sebe nasledujúce mandáty, čím by
súhlasila so zosúladením jeho mandátu s mandátom Komisie.

Balík opatrení zo
6. decembra 2017

Samit eurozóny
15. decembra 2017

Európska rada
28. až 29. júna
2018

Európska rada
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Sibiu
9. mája 2019

2025
Cieľ: Európsky parlament a Rada dosiahnu do polovice roku 2019 spoločnú dohodu o úlohe ministra
Minister by mohol byť vymenovaný za podpredsedu Komisie
Euroskupina by sa mohla dohodnúť, že ministra zvolí za svojho predsedu
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