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2017 M.

VIENINGESNĖS, STIPRESNĖS IR
DEMOKRATIŠKESNĖS SĄJUNGOS
KŪRIMO PLANAS
Neoficiali valstybių ar vyriausybių vadovų vakarienė
Talino (Estija) aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse

„Pradėjome taisyti Europos statinio stogą. Tad šiandien ir ryt privalome kantriai, aukštas po
aukšto, akimirka po akimirkos, idėja po idėjos toliau statyti kitus jo aukštus. Turime baigti
statyti dabar, kai šviečia saulė ir kol ji tebešviečia. [...] Tai palankus momentas, bet jis netruks
amžinai. [...] Pasinaudokime proga ir pasigaukime burėmis šį vėją.“
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, „Pranešimas apie Sąjungos padėtį“, 2017 m. rugsėjo 13 d.

Pastaruosius 12 mėnesių Europos piliečiams būta daug iššūkių. ES institucijoms ir politiniams vadovams reikėjo sunkiai
dirbti ir imtis politinio vadovavimo.
Kad Europos projektas būtų įgyvendinamas toliau, Pirmininkas J.-C. Junckeris 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie
Sąjungos padėtį pateikė konstruktyvią darbotvarkę dėl Saugančios, galių teikiančios ir ginančios Europos. Šią
darbotvarkę palankiai įvertino Europos Parlamentas, o Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime – 27 ES valstybių
narių vadovai.
Konstruktyvi 27 ES valstybių narių darbotvarkė vykdyta toliau: šių metų kovo mėn. Komisija pateikė Baltąją knygą
dėl Europos ateities ir pasiūlė penkis scenarijus, kokią Europą galėtume matyti 2025 m. Po trijų savaičių 27 ES
valstybių narių vadovai susitiko švęsti 60-ąsias Romos sutarčių metines ir Romos deklaracijoje atnaujino savo
pažadus, teigdami, kad „Europos ateitis yra mūsų pačių rankose“ ir kad „sustiprinsime Europos Sąjungą ir padidinsime
jos atsparumą laikydamiesi dar didesnės vienybės.“
Dabar turime pasinaudoti esamomis galimybėmis ir imtis platesnio masto mūsų Sąjungos reformos. Norėdamas
nubrėžti reformos gaires ir paskatinti diskusiją, Pirmininkas J.-C. Junckeris savo 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie
Sąjungos padėtį pateikė Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo planą.

2017 m.
rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.

13 d. – Pirmininko J.-C. Junckerio Pranešimas apie Sąjungos padėtį
28 d. – neoficiali ES valstybių ar vyriausybių vadovų vakarienė
dėl Europos ateities Taline (Estija)
19–20 d. – Europos Vadovų Taryba (27 ES valstybių narių susitikimas)
17 d. – socialinis aukščiausiojo lygio susitikimas Geteborge (Švedija)

Diskusijos apie
Europos ateitį
parlamentuose,
miestuose ir
regionuose

Gruodžio mėn.

6 d. – pasiūlymų dėl ekonominės ir pinigų sąjungos rinkinys
• Europos stabilumo mechanizmo pertvarkymas į Europos valiutos fondą
• Specialios euro zonos biudžeto eilutės sukūrimas ES biudžete. Jos lėšomis
finansuojamos keturios funkcijos: 1) parama struktūrinėms reformoms, 2)
stabilizavimo funkcija, 3) bankų sąjungos fiskalinis pajėgumas ir 4) konvergencijos
priemonė siekiant euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms suteikti
pasirengimo narystei pagalbą.
• Esminių Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų
sąjungoje nuostatų integravimas į ES teisę
• Dvigubos Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybės sukūrimas

Diskusijos apie
Europos ateitį
Aukščiausiojo lygio susitikimas dėl euro
parlamentuose,
Komisijos strategija dėl Serbijos ir Juodkalnijos, kaip geriausiai pasirengusių miestuose ir
Vakarų Balkanų kandidačių, sėkmingo stojimo į ES
regionuose
14–15 d. – Europos Vadovų Taryba (27 ES valstybių narių susitikimas)

2018 m.
vasario mėn.
Gegužės mėn.

Komisijos ir Europos Centrinio Banko konvergencijos ataskaitos dėl pažangos,
kurią padarė valstybės narės siekdamos įvykdyti Europos Sąjungos bendros
valiutos įsivedimo sąlygas
Galimas neoficialus 27 ES valstybių narių posėdis Sofijoje (Bulgarija) iš karto po
Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo
Komisijos pasiūlymas dėl būsimos daugiametės finansinės programos po
2020 m.

Birželio mėn.

28–29 d. – Europos Vadovų Taryba (27 ES valstybių narių susitikimas)
Komisijos komunikatas dėl ES energetikos ir klimato politikos ateities,
įskaitant Euratomo sutarties ateitį

Rugsėjo mėn.

Komisijos komunikatas dėl platesnio kvalifikuotos balsų daugumos taikymo
balsuojant dėl bendros užsienio politikos
Komisijos komunikatas dėl platesnio kvalifikuotos balsų daugumos ir įprastos
teisėkūros procedūros taikymo sprendžiant vidaus rinkos klausimus, be kita ko,
socialinius ir mokesčių klausimus
Komisijos komunikatas dėl galimo Europos prokuratūros užduočių išplėtimo siekiant
įtraukti kovą su terorizmu
Pirmininko pirmojo pavaduotojo F. Timmermanso vadovaujamos darbo grupės
ataskaita dėl būdų stiprinti subsidiarumą, proporcingumą ir geresnį
reglamentavimą kasdienėje Europos Sąjungos veikloje
Komisijos komunikatas dėl veiksmingesnio vadovavimo Europos Sąjungai
Pirmininko J.-C. Junckerio Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2018 M.
Galimas neoficialus 27 ES valstybių narių susitikimas Vienoje (Austrija)

Spalio mėn.

18–19 d. – Europos Vadovų Taryba (27 ES valstybių narių susitikimas)
Komisijos iniciatyva dėl teisinės valstybės Europos Sąjungoje užtikrinimo

Gruodžio mėn.
2019 m.
kovo mėn.
Gegužės mėn./
Birželio mėn.

13–14 d. – Europos Vadovų Taryba (27 ES valstybių narių susitikimas)
30 d. – galimas neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas numatant vienbalsiai
priimti galutinį sprendimą dėl Europos ateities Sibiu (Rumunijoje)
Europos Parlamento rinkimai

