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EN EUROPEISK EKONOMI- OCH FINANSMINISTER
”Vi behöver en europeisk ekonomi- och finansminister. Jag vill inte inrätta
ett nytt ämbete bara för sakens skull. Jag vill ha effektivitet. Ekonomioch finanskommissionären – helst även en vice ordförande – bör ta på sig
uppdraget som ekonomi- och finansminister. Han eller hon bör också vara
ordförande i Eurogruppen. EU:s ekonomi- och finansminister måste vara
redovisningsskyldig inför Europaparlamentet.”
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen
den 13 september 2017

Som ett led i färdplanen om en fördjupning av EMU beskriver EU-kommissionen hur en framtida europeisk ekonomi- och
finansminister skulle kunna delta i styrningen av EU och euroområdet. I meddelandet redogör kommissionen i detalj för de
viktigaste uppgifterna som en EU-finansminister skulle ha, beskriver den institutionella struktur där han eller hon skulle
verka och fastställer en tidslinje för att inrätta den nya befattningen. De ”dubbla befogenheter” som EU-finansministern
skulle ha, dvs. att samtidigt vara kommissionär och ordförande för Eurogruppen, är redan möjliga enligt gällande fördrag1.
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finanspolitik för euroområdet till
stöd för ECB:s monetära politik
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(övriga EU-länder)

Är redovisningsskyldig inför
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Är vice ordförande
i Europeiska
kommissionen

Är ordförande
i Eurogruppen

Övervakar arbetet
i Europeiska valutafonden
(som ska inrättas)

I artikel 2 i protokoll nr 14 om Eurogruppen, som fogats till fördragen, anges följande: ”Ministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta
ska med en majoritet av dessa medlemsstater välja en ordförande för två och ett halvt år.”
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Den nuvarande styrningen av EMU är komplex

Eurogroup

Finansministrarna
i olika formationer, med stöd
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Vad ska en EU-finansminister göra?
▶ Driva EU:s och euroområdets allmänintresse och företräda det på global nivå: EU-finansministern ska bidra till
att bättre främja EU:s och euroområdets ekonomiska allmänintresse, både inom EU och i världen. EU-finansministern
ska vara en central samtalspartner på EU-nivå i frågor som gäller ekonomi- och finanspolitik och finansiell politik för
kontakterna mellan EU:s institutioner och organ och med EU-länderna, arbetsmarknadens parter och allmänheten. EU-finansministern ska också företräda euron i världen.
▶ Stärka den politiska samordningen och övervaka ekonomiska, finanspolitiska och finansiella regler: EU-finansministern ska hjälpa till att ytterligare stärka samordningen av den ekonomiska politiken och se till att politiken på
olika områden är förenlig och bygger vidare på det arbete som kommissionen redan har gjort tillsammans med medlemsländerna. I en nära bilateral och mulitlateral dialog med nationella myndigheter och Europaparlamentet ska EU-finansministern också främja samordningen och genomförandet av reformer i medlemsländerna.
▶ Uttala sig om en lämplig finanspolitik för euroområdet: EU-finansministern ska hjälpa till med att lägga fast och
driva en lämplig finanspolitik för hela euroområdet. Som en av kommissionärerna ska EU-finansministern samordna
övervakningen av medlemsländernas finanspolitik för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet, och tillämpa
stabilitets- och tillväxtpakten enligt den ekonomiska tolkning som reglerna tillåter.
▶ Samordna EU:s och euroområdets budgetinstrument: De åtgärder som EU-budgeten stöder kompletteras av flera
av EU:s och euroområdets verktyg och organ, t.ex. Europeiska investeringsbanken och Europeiska stabilitetsmekanismen.
EU-finansministern ska samordna EU:s och euroområdets budgetinstrument och maximera deras genomslag till stöd för
gemensamma prioriteringar.
▶ EU-finansministern kommer inte att inkräkta på nationella behörigheter eller frågor som bäst sköts på nationell nivå.

Hur passar en EU-finansminister in i EU-organisationen?
Genom att kombinera befintliga uppgifter och tillgänglig expertis på EU-nivå ska EU-finansministern bidra till nya synergieffekter och därmed till en mer enhetlig och effektiv styrning i EU.
▶ Vice ordförande i kommissionen: En av kommissionens vice ordförande kan också ha rollen som EU-finansminister.
Då får EU en enda, synlig företrädare med mandat att företräda EU:s och euroområdets samtliga ekonomiska och statsfinansiella intressen.
▶ Ordförande i Eurogruppen: Eurogruppen kan enas om att välja EU-finansministern till sin ordförande för hela kommissionens mandatperiod. Det är redan möjligt enligt de gällande fördragen.
▶ Ordförande för Europeiska valutafonden: Eurogruppens ordförande är för närvarande också ordförande i Europeiska
stabilitetsmekanismens styrelse. Som Eurogruppens ordförande kan EU-finansministern också vara ordförande i Europeiska valutafondens styrelse.
▶ Redovisningsskyldig inför Europaparlamentet: EU-finansministern ska, som kommissionär, vara redovisningsskyldig
inför Europaparlamentet i alla frågor som gäller hans eller hennes uppdrag och också vara tillgänglig för dialoger med
de nationella parlamenten.

Vad händer nu?
I meddelandet blickar kommissionen framåt och beskriver hur vissa av dagens arbetsuppgifter kan kombineras i rollen som
EU-finansminister för att göra utformningen av den ekonomiska politiken i EU mer enhetlig och effektiv.
EU-finansministerns roll som vice ordförande i kommissionen kan fastställas i samband med utnämningen av nästa kommission i november 2019.
Eurogruppen kan välja EU-finansministern som sin ordförande för två påföljande mandat och på så sätt anpassa mandatet
till kommissionens mandat.
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