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KØREPLAN FOR EN MERE
FORENET, STÆRKERE OG MERE
DEMOKRATISK UNION
Uformel middag med deltagelse af stats- og
regeringscheferne i forbindelse med topmødet i Tallinn

«Vi er begyndt at reparere Europas tag. Men i dag og i morgen skal vi tålmodigt, etage
for etage, minut for minut, idé for idé, fortsætte med at tilføje nye etager til huset
Europa. Vi skal færdiggøre huset Europa, mens solen stadig skinner. [...] Vi står nu over
for mulighedernes vindue, men det forbliver ikke åbent for evigt. [...] Lad os udnytte
dette momentum bedst muligt og fange vinden i vores sejl.»
Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen, i sin tale om Unionens tilstand den 13. september 2017

De sidste 12 måneder har budt på store udfordringer for borgerne i Europa. Det har afkrævet EU-institutionerne og
medlemsstaterne hårdt arbejde og politisk lederskab.
Med det formål at holde det europæiske projekt på rette kurs fremlagde Kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, i sin
tale om Unionens tilstand den 14. september 2016 en positiv dagsorden for et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer.
Dette budskab blev budt velkommen af både Europa-Parlamentet og lederne af EU27, der deltog i Bratislavatopmødet.
Arbejdet med den positive dagsorden for EU27 fortsatte med Kommissionens hvidbog om Europas fremtid, der blev
fremlagt i marts i år, og som giver fem bud på, hvordan Europa kan se ud i 2025. Tre uger senere mødtes EU27-lederne
for at fejre 60-årsdagen for Romtraktaterne og deres løfter i Romerklæringen, idet de bekræftede, at ”Europas fremtid
ligger i vores egne hænder”, og der var enighed om at ”gøre Den Europæiske Union stærkere og mere robust gennem
endnu større enhed”.
Vi har lige nu en enestående mulighed for at arbejde på en bredere reform af vores Union. Med henblik at styre denne
reformproces og stimulere drøftelserne herom fremlagde kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens
tilstand den 13. september 2017 en konkret køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union.
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13/9 Talen om Unionens tilstand 2017 ved kommissionsformand
Jean-Claude Juncker
28/9 Uformel middag med deltagelse af EU’s stats- og
regeringschefer under titlen Europas fremtid, Tallinn, Estland

Oktober
November

19-20/10 Det Europæiske Råd/Møde i EU-27
17/11 Socialt topmøde, Göteborg, Sverige

Debatter om Europas
fremtid i parlamenter,
byer og regioner

December

6/12 Pakke med forslag vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union
• Omdannelse af den europæiske stabilitetsmekanisme til en europæisk monetær fond
• Oprettelse af en budgetpost på EU’s budget til midler vedrørende euroområdet med fire
formål: 1) yde støtte til strukturreformer, 2) agere stabilitetsfunktion, 3) fungere som
bagstopper for bankunionen og 4) agere konvergensinstrument med henblik på at yde
førtiltrædelsesbistand til medlemsstater, der ikke er med i euroen
• Indarbejdelse af indholdet af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den
Økonomiske og Monetære Union i EU-retten
• Oprettelse af en dobbeltpost som europæisk økonomi- og finansminister
14-15/12 Det Europæiske Råd/Møde i EU-27
Eurotopmøde

Februar
2018
Maj

Debatter om Europas
fremtid i parlamenter,
byer og regioner

Kommissionens strategi for Serbien og Montenegros vellykkede tiltrædelse af EU
med tanke på deres rolle som frontløbere for kandidatlandene på Vestbalkan
Konvergensrapporter fra Kommissionen og Den Europæiske Centralbank om
medlemsstaternes fremskridt for så vidt angår opfyldelsen af betingelserne
Den Europæiske Unions fælles valuta
Muligt uformelt møde i EU27, Sofia, Bulgarien
Kommissionens forslag til den kommende flerårige finansielle ramme efter 2020

Juni

28-29/6 Det Europæiske Råd/Møde i EU-27
• Kommissionens meddelelse om Fremtiden for EU’s energi- og klimapolitik,
herunder Euratomtraktatens fremtid

September

• Kommissionens meddelelse om øget anvendelse af kvalificeret flertal ved
afstemninger om den fælles udenrigspolitik
• Kommissionens meddelelse om øget anvendelse af kvalificeret flertal og den
almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med spørgsmål om det indre marked,
herunder sociale anliggender og beskatning
• Kommissionens meddelelse om mulig udvidelse af Den Europæiske
Anklagemyndigheds opgaver til at omfatte kampen mod terrorisme
• Rapport fra taskforcen om styrkelse af nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet
og princippet om bedre regulering i Den Europæiske Unions daglige virke
• Kommissionens meddelelse om øget effektivitet ved Den Europæiske Unions rorpind#
Talen om Unionens tilstand 2018 ved kommissionsformand Jean-Claude Juncker
Muligt uformelt møde i EU27, Wien, Østrig

Oktober

18-19/10 Det Europæiske Råd/Møde i EU-27
Kommissionens initiativ til styrkelse af håndhævelsen af retsstatsprincippet
i Den Europæiske Union

December
Marts 2019
Maj/Juni

13-14/12 Det Europæiske Råd/Møde i EU-27
30/3 Muligt ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd med henblik på at træffe den
endelige og enstemmige afgørelse om Europas fremtid, Sibiu, Rumænien
Valg til Europa-Parlamentet

