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PLAN ZA UJEDINJENIJU,
SNAŽNIJU I
DEMOKRATSKIJU UNIJU
Neslužbena večera šefova država ili vlada EU-a prije
sastanka na vrhu u Tallinnu

„Započeli smo s popravkom europskoga krova. No danas i sutra moramo strpljivo, kat po kat,
trenutak po trenutak, zamisao po zamisao, nastaviti dodavati nove katove u europsku kuću.
Sada moramo dovršiti gradnju europske kuće dok je još lijepo vrijeme. Vrata koja su nam se
otvorila neće zauvijek biti otvorena. [...] [...] Iskoristimo ovaj zamah, uhvatimo vjetar u jedra.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

Proteklih 12 mjeseci bili su teški za europske građane. Institucije EU-a i države članice morale su naporno raditi i pokazati
političko vodstvo.
Kako bi europski projekt održao na dobrom putu, predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije od 14. rujna
2016. predstavio pozitivan plan za Europu koja štiti, osnažuje i brani. Tu su poruku pozdravili Europski parlament
i čelnici 27 država članica EU-a na sastanku na vrhu u Bratislavi.
Rad na pozitivnom planu za 27 država članica nastavljen je u ožujku ove godine u okviru Komisijine Bijele knjige o
budućnosti Europe, u kojoj je ponuđeno pet scenarija o mogućem ustroju Europe do 2025. Tri tjedna poslije čelnici 27
država članica EU-a okupili su se na proslavi 60. godišnjice Ugovorâ iz Rima te su tom prilikom u Rimskoj deklaraciji
obnovili svoja obećanja, istaknuli da je „budućnost Europe u našim rukama” i složili se da ćemo „još većim jedinstvom
učiniti Europsku uniju jačom i otpornijom”.
Sad imamo priliku da provedemo opću reformu naše Unije. Kako bi predvodio tu reformu i potaknuo rasprave, u
svojem govoru o stanju Unije od 13. rujna 2017. predsjednik Juncker predstavio je Plan za ujedinjeniju, snažniju i
demokratskiju Uniju.

Rujan
2017.
Listopad
Studeni

13. rujna: Govor predsjednika Junckera o stanju Unije 2017.
28. rujna: Neslužbena večera šefova država ili vlada EU-a o budućnosti
Europe u Tallinnu (Estonija)
19. – 20. listopada: Sastanak Europskog vijeća/skupine EU27
17. studenoga: Sastanak na vrhu o socijalnim pitanjima
u Göteborgu (Švedska)

Rasprave o
budućnosti Europe
u parlamentima,
gradovima i
regijama

Prosinac

6. prosinca: Paket prijedloga za ekonomsku i monetarnu uniju
• Zamjena europskog stabilizacijskog mehanizma europskim monetarnim fondom
• U okviru proračuna EU-a uspostava posebne proračunske linije za europodručje
s četiri funkcije: 1. potpora strukturnim reformama, 2. stabilizacijska funkcija, 3.
zaštitni mehanizam za bankarsku uniju i 4. instrument konvergencije za pružanje
pretpristupne pomoći državama članicama izvan europodručja
• Uključivanje sadržaja Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u
ekonomskoj i monetarnoj uniji u pravo EU-a
• Uspostava „dvojne” funkcije europskog ministra gospodarstva i financija

14. – 15. prosinca: Sastanak Europskog vijeća/skupine EU27

Rasprave o
budućnosti Europe
u parlamentima,
gradovima i
regijama

Sastanak na vrhu država europodručja

Veljača
2018.
Svibanj

Strategija Komisije za uspješno pristupanje EU-u Srbije i Crne Gore kao zemalja
kandidatkinja predvodnica na zapadnom Balkanu
Izvješća o konvergenciji u kojima će Komisija i Europska središnja banka
izvijestiti o napretku država članica u ostvarivanju uvjeta za uvođenje jedinstvene
valute Europske unije
Mogući neslužbeni sastanak skupine EU27 u Sofiji (Bugarska) te sastanak na vrhu
o zapadnom Balkanu, koji bi se održali jedan za drugim
Prijedlog Komisije za budući višegodišnji financijski okvir nakon 2020.

Lipanj

28. – 29. lipnja: Sastanak Europskog vijeća/skupine EU27
Komunikacija Komisije o budućnosti energetske i klimatske politike EU-a,
među ostalim o budućnosti Ugovora o Euratomu

Rujan

Komunikacija Komisije o jačanju primjene sustava glasovanja kvalificiranom
većinom u području zajedničke vanjske politike
Komunikacija Komisije o jačanju primjene sustava glasovanja kvalificiranom
većinom i redovnog zakonodavnog postupka u pitanjima unutarnjeg tržišta,
uključujući socijalna i porezna pitanja
Komunikacija Komisije o proširenju zadaća Ureda europskog javnog tužitelja na
područje borbe protiv terorizma
Izvješće radne skupine kojom će predsjedati prvi potpredsjednik Komisije
Timmermans o mogućim načinima jačanja supsidijarnosti, proporcionalnosti i
bolje regulative u svakodnevnom radu Europske unije
Komunikacija Komisije o jačanju učinkovitosti na čelu Europske unije
Govor predsjednika Junckera o stanju Unije 2018.
Mogući neslužbeni sastanak skupine EU27 u Beču (Austrija)

Listopad

18. – 19. listopada: Sastanak Europskog vijeća/skupine EU27
Inicijativa Komisije za jačanje provedbe vladavine prava u Europskoj uniji

Prosinac
Ožujak 2019.
Lipanj

13. – 14. prosinca: Sastanak Europskog vijeća/skupine EU27
30. ožujka: mogući izvanredni sastanak Europskog vijeća radi donošenja konačne
jednoglasne odluke o budućnosti Europe u Sibiuu (Rumunjska)
Izbori za Europski parlament

