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ÜTEMTERV EGY EGYSÉGESEBB,
ERŐSEBB ÉS DEMOKRATIKUSABB
UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRA
Az állam-, illetve kormányfők informális munkavacsorája
a tallinni csúcstalálkozó előtt

«Megkezdtük Európa tatarozását. Ma és holnap azonban új emeletekkel kell bővítenünk Európa
házát, türelmesen: emeletenként, folyamatosan, ahogy ötleteink felmerülnek. Európa házát most
kell befejeznünk, amíg még süt a nap, és nincsenek viharok. [...] Most lehetőség nyílt számunkra, ám
ez nem lesz mindig így. [...] Használjuk ki a lendületet, használjuk ki a jó széljárást.»
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, az Unió helyzetéről szóló beszéd, 2017. szeptember 13

Az Unió polgárai számára az elmúlt 12 hónap kihívásokkal volt tele. Az uniós intézmények és a tagállamok részéről
kemény munkára és politikai vezetésre volt szükség.
Annak érdekében, hogy az európai projektet a pályáján tartsuk, Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2016.
szeptember 14-i beszéde eredményközpontú programot vázolt fel egy olyan Európa megvalósítása érdekében, amely
védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot. Az üzenetet mind az Európai Parlament,
mind pedig – a pozsonyi csúcstalálkozón – a 27 uniós tagállam vezetői kedvezően fogadták.
A 27 tagú Európai Unió számára egy eredményközpontú program kidolgozására irányuló munka idén márciusban
folytatódott, amikor a Bizottság előterjesztette az Európa jövőjéről szóló fehér könyvet, öt forgatókönyvvel szemléltetve
Európa 2025-ös jövőjét. Három héttel később a 27 uniós tagállam vezetői találkoztak, hogy megünnepeljék a Római
Szerződések 60. évfordulóját, és elkötelezettségüket a Római Nyilatkozatban erősítették meg, kijelentve, hogy
„Európa jövője teljes mértékben a mi kezünkben van”, és megállapodtak abban, hogy „még nagyobb egységet fognak
felmutatni, ezzel pedig erősebbé és ellenállóbbá teszik az Európai Uniót.”
Most lehetőség nyílt számunkra arra, hogy együttműködjünk Uniónk szélesebb körű reformján. E reform előmozdítása
és a vita élénkítése érdekében Juncker elnök az Unió helyzetét értékelő 2017. szeptember 13-i beszédében konkrét
ütemtervet vázolt fel egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Unió megvalósítására.
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szeptember
Október
November

09/13 Juncker elnök beszéde az Unió helyzete 2017
09/28 Az uniós állam-, illetve kormányfők nem hivatalos vacsorája Tallinnban
(Észtország), amelynek keretében megvitatják Európa jövőjét
10/19-20 Európai Tanács / az EU-27-ek találkozója

11/17 Szociális csúcstalálkozó Göteborgban (Svédország)

Európa jövőjéről
folytatott viták a
parlamentekben,
városokban és
régiókban

December

12/6 A gazdasági és monetáris unió elmélyítését célzó javaslatokból
álló csomag
• Az Európai Stabilitási Mechanizmus átalakítása európai valutaalappá
• Az uniós költségvetésen belül az euróövezetre vonatkozó külön költségvetési
sor létrehozása, amely négy funkciót biztosít: (1) segítségnyújtás a strukturális
reformokhoz, (2) stabilizáció, (3) védőháló biztosítása a bankunió számára, és
(4) az euróövezeten kívüli tagállamokat az euróövezethez történő csatlakozást
megelőzően segítő konvergenciaeszköz
• A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról
szóló szerződés lényegi elemeinek integrálása az uniós jogba
• Kettős feladatkört ellátó európai gazdasági és pénzügyminiszteri funkció
létrehozása

12/14–15 Európai Tanács / az EU-27-ek találkozója
Euróövezeti csúcstalálkozó

Európa jövőjéről
folytatott viták a
parlamentekben,
városokban és
régiókban

2018.
február

Szerbiának és Montenegrónak, a Nyugat-Balkán élen járó tagjelölt államainak
sikeres uniós csatlakozására vonatkozó bizottsági stratégia

Május

A Bizottság és az Európai Központi Bank által készített konvergenciajelentések
a tagállamok előrehaladásáról az Európai Unió közös valutájához történő
csatlakozás feltételeinek teljesítése tekintetében
Esetlegesen az EU27-ek informális ülése Szófiában (Bulgária) a nyugat-balkáni
csúcstalálkozót követően
A 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló
bizottsági javaslat

Június

06/28–29 Európai Tanács / az EU-27-ek találkozója
A Bizottság közleménye az EU éghajlat- és energiapolitikájának jövőjéről, az
Euratom-Szerződés jövőjét is ideértve

Szeptember

A Bizottság közleménye a minősített többségi szavazás alkalmazásának
fokozásáról a közös külpolitikával kapcsolatos kérdésekben
A Bizottság közleménye a minősített többségi szavazás és a rendes jogalkotási
eljárás alkalmazásának fokozásáról a belső piaccal kapcsolatos kérdésekben,
ideértve a szociálpolitikával és az adózással kapcsolatos ügyeket is
A Bizottság közleménye az Európai Ügyészség hatáskörének lehetséges
kibővítéséről a terrorizmus elleni küzdelem területére
A Timmermans első alelnök által vezetett munkacsoport jelentése a
szubszidiaritás, az arányosság és a minőségi jogalkotás megerősítésének
lehetőségeiről az Európai Unió napi működésében
A Bizottság közleménye az Európai Unió vezetésének hatékonyabbá tételéről

Október

Juncker elnök beszéde az Unió helyzete 2018
Esetlegesen az EU27-ek informális ülése Bécsben (Ausztria)

10/18–19 Európai Tanács / az EU-27-ek találkozója
A Bizottság kezdeményezése az Európai Unión belül a jogállamiság elve
érvényesítésének erősítésére

December
2019.
március
Június

12/13–14 Európai Tanács / az EU-27-ek találkozója
03/30 Esetlegesen az Európai Tanács rendkívüli ülése Nagyszebenben (Románia),
amelynek keretében a tagállamok egyhangú és végleges döntést hoznak Európa
jövőjéről
Európai parlamenti választások

