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EVROPSKI MINISTER ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE
„Potrebujemo evropskega ministra za gospodarstvo in finance. A ne pozivam
k uvedbi funkcije, ki bo sama sebi namen. Pozivam k učinkovitosti. Vlogo
ministra za gospodarstvo in finance bi moral opravljati komisar za gospodarske
in finančne zadeve, ki bi bil v idealnih razmerah tudi podpredsednik. Hkrati
bi moral predsedovati tudi evroskupini. Evropski minister za gospodarstvo in
finance bi moral biti odgovoren Evropskemu parlamentu.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju v Uniji, 13. september 2017

Evropska komisija v okviru načrta za poglobitev ekonomske in monetarne unije določa, kako vlogo bi lahko prihodnji evropski
minister za gospodarstvo in finance imel v strukturi upravljanja EU in evroobmočja. Pri tem sporočilo podrobno opredeljuje
morebitne ključne funkcije evropskega ministra za gospodarstvo in finance, opisuje institucionalno okolje, v katerem bi minister deloval, in določa morebitni časovni načrt za uvedbo tega novega položaja. Dvojna vloga, predvidena v sporočilu, kar
pomeni, da bi bil evropski minister za gospodarstvo in finance hkrati član Komisije in predsednik Euroskupine, je že možna
v okviru obstoječih Pogodb1.

uresničuje splošne interese
gospodarstva EU/evroobmočja in jih
zastopa na svetovni ravni;

krepi usklajevanje politik ter
nadzira ekonomska, fiskalna in
finančna pravila;

zavzema stališče o ustrezni
fiskalni politiki za evroobmočje, ki
podpira denarno politiko Evropske
centralne banke;

nadzira uporabo proračunskih instrumentov
EU/evroobmočja, vključno s podporo
strukturnim reformam, makroekonomski
stabilizaciji (evroobmočje) in konvergenci
(zunaj evroobmočja);

odgovarja Evropskemu
parlamentu;

je podpredsednik
Evropske komisije;

predseduje Euroskupini;

nadzira delo prihodnjega
Evropskega denarnega
sklada.

Člen 2 Protokola št. 14 o Euroskupini, ki je priložen Pogodbama, določa, da „[m]inistri držav članic, katerih valuta je euro, izvolijo predsednika za dve
leti in pol z večino teh držav članic“.
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Vloga evropskega ministra za gospodarstvo in finance
▶ Uresničevanje splošnih interesov gospodarstva EU in evroobmočja ter njihovo zastopanje na svetovni ravni:
minister bi lahko spodbujal splošne interese gospodarstev Unije in evroobmočja, in sicer tako na notranji kot tudi na svetovni ravni. Bil bi ključni sogovornik na ravni EU na področjih ekonomskih, fiskalnih in finančnih politik v odnosu do institucij
in organov EU, držav, socialnih partnerjev in splošne javnosti. Prevzel bi tudi funkcijo zunanjega zastopanja evra.
▶ Okrepitev usklajevanja politik ter nadzor nad ekonomskimi, fiskalnimi in finančnimi pravili: minister bi lahko
pomagal pri nadaljnji krepitvi usklajevanja ekonomskih politik in zagotavljal skladnost na različnih področjih na podlagi
dela, ki so ga že opravile Komisija in države članice. V tesnem dvostranskem in večstranskem dialogu z nacionalnimi
organi in Evropskim parlamentom bi lahko spodbujal tudi usklajevanje in izvajanje reform v državah članicah.
▶ Zavzemanje stališča o ustrezni fiskalni politiki za evroobmočje: minister bi lahko prispeval k opredelitvi in izvajanju ustrezne fiskalne politike za celotno evroobmočje. Kot član Komisije bi usklajeval nadzor nad fiskalnimi politikami
držav članic, pri čemer bi zagotavljal fiskalno vzdržnost ter uporabljal Pakt za stabilnost in rast in ekonomsko razlago, kot
to predvidevajo pravila.
▶ Nadzor nad uporabo proračunskih instrumentov EU in evroobmočja: ukrepe, ki se podpirajo iz proračuna EU,
dopolnjujejo številna orodja in organi na ravni EU in evroobmočja, kot sta Evropska investicijska banka in evropski mehanizem za stabilnost. Minister bi usklajeval uporabo proračunskih instrumentov EU in evroobmočja ter čim bolj povečeval
njihov učinek v podporo skupnim prednostnim nalogam.
▶ Minister ne bi vplival na nacionalne pristojnosti ali vprašanja, ki jih je najbolje obravnavati na nacionalni ravni.

Institucionalno okolje, v katerem bi deloval evropski minister za gospodarstvo in finance
Z združevanjem obstoječih funkcij in razpoložljivega strokovnega znanja na ravni EU bi pomagal ustvariti sinergije ter tako
prispeval k skladnejšemu in učinkovitejšemu okviru upravljanja.
▶ Podpredsednik Komisije: podpredsednik Komisije bi lahko prevzel vlogo evropskega ministra za gospodarstvo. To bi
omogočilo uvedbo jasno pooblaščenega in enotnega zastopnika gospodarskih in fiskalnih interesov celotne EU in evroobmočja.
▶ Predsednik Euroskupine: Euroskupina bi se lahko dogovorila, da izvoli ministra za predsednika za celotno trajanje mandata Komisije. To je že mogoče v okviru veljavnih Pogodb.
▶ Predsedovanje svetu guvernerjev Evropskega denarnega sklada: predsednik Euroskupine trenutno predseduje
svetu guvernerjev evropskega mehanizma za stabilnost. Minister bi kot predsednik Euroskupine v prihodnosti predsedoval
tudi svetu guvernerjev Evropskega denarnega sklada.
▶ Odgovornost do Evropskega parlamenta: minister bi kot član Komisije odgovarjal Evropskemu parlamentu glede vseh
vprašanj, povezanih s svojimi funkcijami, in bi bil tudi na voljo za dialoge z nacionalnimi parlamenti.

Naslednji koraki
Sporočilo je osredotočeno na prihodnost in določa, kako bi bilo mogoče nekatere obstoječe funkcije združiti v vlogi evropskega ministra, da bi okrepili usklajevanje in učinkovitost oblikovanja ekonomske politike v EU.
Vloga ministra kot podpredsednika Komisije bi se lahko uvedla novembra 2019 v okviru imenovanja nove Komisije.
Euroskupina bi se lahko dogovorila, da izvoli ministra kot svojega predsednika za dva zaporedna mandata, s čimer bi se
strinjala z uskladitvijo svojega mandata z mandatom Komisije.

Sveženj
6. decembra 2017

Vrh držav
evroobmočja
15. decembra 2017

Evropski svet
28 in 29. junija
2018

Srečanje v mestu Sibiu
9. maja 2019

Evropski svet
21 in 22. marca
2019

2025
Cilj: doseči skupni dogovor o vlogi ministra med Evropskim parlamentom in Svetom do sredine leta 2019
minister bi lahko bil imenovan za podpredsednika Komisije
Euroskupina bi se lahko dogovorila, da izvoli ministra kot svojega predsednika
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