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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ BARDZIEJ
ZJEDNOCZONEJ, SILNIEJSZEJ I
DEMOKRATYCZNIEJSZEJ UNII
Nieformalna kolacja szefów państw lub rządów UE
poprzedzająca szczyt w Tallinnie

Zaczęliśmy od naprawy europejskiego dachu. Dziś i jutro jednak musimy cierpliwie, piętro
za piętrem, chwila za chwilą, inspiracja za inspiracją, dodawać nowe piętra do naszego
europejskiego domu. Musimy dokończyć budowy naszego europejskiego domu teraz,
dopóki nad nami wciąż świeci słońce. [...] Teraz okoliczności nam sprzyjają, lecz nie będą
one trwać wiecznie. [...] Musimy wykorzystać tę sytuację i złapać wiatr w żagle.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Orędzie o stanie Unii, 13 września 2017 r.

Ostatnie 12 miesięcy stanowiło wyzwanie dla obywateli Europy. Instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie
musiały wykazać się ciężką pracą i przywództwem politycznym.
Aby kontynuować europejski projekt, przewodniczący Juncker w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września
2016 r. przedstawił pozytywny program działań na rzecz Europy, która chroni, wspiera i broni. Spotkał się on z
pozytywnym przyjęciem Parlamentu Europejskiego oraz przywódców UE-27 na szczycie w Bratysławie.
Komisja kontynuowała prace nad programem dla UE-27 i w marcu tego roku przedstawiła Białą księgę w sprawie
przyszłości Europy, w której nakreślono pięć scenariuszy pokazujących, jak może wyglądać Europa w 2025 r. Trzy
tygodnie później przywódcy UE-27 zebrali się, by uczcić 60. rocznicę traktatów rzymskich i odnowić swoje zobowiązania
w deklaracji rzymskiej, potwierdzając, że „przyszłość Europy spoczywa w naszych rękach”, i postanawiając, że
uczynią „Unię Europejską silniejszą i odporniejszą dzięki jeszcze większej jedności”.
Obecnie panują sprzyjające okoliczności ku temu, aby zaangażować się w szerzej zakrojoną reformę Unii. Aby
nadać ton tej reformie i pobudzić dyskusję na ten temat, przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawił w swoim
orędziu o stanie Unii z dnia 13 września 2017 r. Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i
demokratyczniejszej Unii.

Wrzesień
2017 r.

13.09 Orędzie o stanie Unii przewodniczącego Junckera
28.09 Nieformalna kolacja szefów państw lub rządów UE i dyskusja
w sprawie przyszłości Europy w Tallinie, w Estonii

Październik

19.10-20.10 Rada Europejska / spotkanie UE-27

Listopad

17.11 Szczyt Społeczny w Göteborgu, w Szwecji

Debaty na temat
przyszłości Europy
w parlamentach,
miastach i regionach

Grudzień

6.12 Pakiet wniosków w sprawie unii gospodarczej i walutowej
• Przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz
Walutowy
• Utworzenie w budżecie UE specjalnej linii budżetowej dla strefy euro spełniającej
cztery funkcje: 1) pomoc w zakresie reform strukturalnych, 2) funkcja stabilizacyjna,
3) mechanizm ochronny dla unii bankowej, 4) instrument konwergencji pozwalający
udzielić pomocy przedakcesyjnej państwom członkowskim spoza strefy euro
•Włączenie postanowień normatywnych Traktatu o stabilności, koordynacji
i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do prawa unijnego
• Ustanowienie podwójnej funkcji Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów
14.12-15.12 Rada Europejska / spotkanie UE-27
Szczyt państw strefy euro

Luty 2018 r.
Maj

Strategia Komisji na rzecz udanego przystąpienia do UE Serbii
i Czarnogóry, głównych państw kandydujących z Bałkanów Zachodnich

Debaty na temat
przyszłości Europy
w parlamentach,
miastach i regionach

Przygotowane przez Komisję i Europejski Bank Centralny sprawozdanie
z konwergencji na temat postępów poczynionych przez państwa członkowskie
w zakresie spełniania warunków przyjęcia jednej waluty Unii Europejskiej
Możliwe nieformalne spotkanie UE-27 w Sofii, w Bułgarii, przy okazji szczytu
w sprawie Bałkanów Zachodnich
Wniosek Komisji dotyczący przyszłych wieloletnich ram finansowych na
okres po roku 2020

Czerwiec

28.06-29.06 Rada Europejska / spotkanie UE-27
Komunikat Komisji w sprawie przyszłości unijnej polityki energetycznej
i klimatycznej, w tym przyszłości traktatu EURATOM

Wrzesień

Komunikat Komisji dotyczący zwiększenia stosowania głosowania większością
kwalifikowaną w obszarze wspólnej polityki zagranicznej
Komunikat Komisji dotyczący zwiększenia stosowania głosowania większością
kwalifikowaną oraz zwykłej procedury ustawodawczej w sprawach dotyczących
rynku wewnętrznego, w tym w kwestiach społecznych i podatkowych
Komunikat Komisji dotyczący ewentualnego rozszerzenia zadań Prokuratury
Europejskiej o walkę z terroryzmem
Sprawozdanie grupy zadaniowej kierowanej przez pierwszego
wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa na temat sposobów
wzmocnienia pomocniczości, proporcjonalności i lepszych uregulowań
prawnych w codziennej działalności Unii Europejskiej
Komunikat Komisji dotyczący poprawy efektywności u steru Unii Europejskiej
Orędzie o stanie Unii 2018 przewodniczącego Junckera
Możliwe nieformalne spotkanie UE-27 w Wiedniu, w Austrii

Październik

18.10-19.10 Rada Europejska / spotkanie UE-27

Grudzień

13.12-14.12 Rada Europejska / spotkanie UE-27

Marzec 2019 r.
Maj/Czerwiec

Inicjatywa Komisji dotycząca lepszego egzekwowania praworządności w Unii
Europejskiej

30.03 Możliwe nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Sibiu, w Rumunii, w
celu podjęcia jednomyślnie ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Europy
Wybory do Parlamentu Europejskiego

