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ROTEIRO PARA UMA UNIÃO
MAIS UNIDA, MAIS FORTE
E MAIS DEMOCRÁTICA

«A visão de uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática que hoje
exponho reúne elementos de todos os cenários por mim apresentados em março.
Mas o nosso futuro não pode permanecer um mero cenário. É hoje que devemos
preparar a União de amanhã.»
Discurso sobre o Estado da União do presidente Jean-Claude Juncker, 13 de setembro de 2017

Os últimos doze meses não foram nada fáceis para os cidadãos europeus. As instituições da UE e os Estados-Membros
tiveram de trabalhar arduamente e dar provas de liderança política.
No intuito de assegurar o bom rumo do projeto europeu, o Discurso sobre o Estado da União, proferido pelo presidente
Juncker em 14 de setembro de 2016, apresentou um programa positivo, tendo em vista uma Europa que protege,
capacita e defende. Esta mensagem foi acolhida favoravelmente pelo Parlamento Europeu, bem como pelos dirigentes
da UE27 reunidos na Cimeira de Bratislava.
O trabalho do programa positivo continuou com o Livro Branco sobre o Futuro da Europa da Comissão, apresentado
em março deste ano, que expunha cinco cenários sobre o que poderá vir a ser a Europa em 2025. Três semanas mais
tarde, os dirigentes da UE27 reuniram-se para celebrar o 60.º aniversário dos Tratados de Roma e reiteraram a sua
solidariedade na Declaração de Roma, tendo acordado em «tornar a União Europeia mais forte e mais resistente,
reforçando cada vez mais a sua unidade».
Abriu-se agora de uma janela de oportunidade para iniciar uma reforma mais ampla da nossa União. Para orientar
esta reforma e estimular o debate, o presidente Juncker propôs, no seu Discurso sobre o Estado da União, de 13 de
setembro de 2017 um Roteiro concreto para uma União mais unida, mais forte e mais democrática.

Setembro
de 2017

Outubro
Novembro

13/09: Discurso do presidente Juncker sobre o Estado da União
28/09 Jantar informal dos chefes de Estado e de Governo sobre
o Futuro da Europa em Taline, na Estónia
19-20/10 Conselho Europeu / Reunião da UE-27
17/11 Cimeira Social em Gotemburgo, na Suécia

Debates sobre o
futuro da Europa
no âmbito dos
parlamentos, cidades
e regiões

Dezembro

6/12 Pacote de propostas sobre a União Económica e Monetária
• Transformação do Mecanismo Europeu de Estabilidade num Fundo Monetário Europeu
• Criação de uma rubrica orçamental consagrada à área do euro no orçamento da UE com
quatro funções: (1) apoio às reformas estruturais, (2) uma função de estabilização, (3) um
mecanismo de apoio à União Bancária, e (4) instrumento de convergência para conceder
assistência de pré-adesão aos Estados-Membros não pertencentes à área do euro
• Integração do conteúdo do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação
na União Económica e Monetária no direito da União
• Criação do duplo cargo de ministro da Economia e das Finanças
14-15/12 Conselho Europeu / Reunião da UE-27

Fevereiro
de 2018

Estratégia para o êxito da adesão à UE da Sérvia e do Montenegro enquanto
candidatos mais bem colocados dos Balcãs Ocidentais
Possível reunião informal da UE-27 em Sófia, na Bulgária

Maio
Junho

Futuro quadro financeiro plurianual após 2020
28-29/06 Conselho Europeu / Reunião da UE-27

Debates sobre o
futuro da Europa
no âmbito dos
parlamentos, cidades
e regiões

• Futuro da política energética e climática da UE, incluindo
o futuro do Tratado Euratom

Setembro

• Maior recurso à votação por maioria qualificada no domínio
da Política Externa Comum
• Aumento do recurso à votação por maioria qualificada e ao processo legislativo
ordinário em matéria de mercado interno, incluindo questões sociais e fiscais
• Alargamento das funções da Procuradoria Europeia, de molde a incluir o combate
ao terrorismo
• Reforço da subsidiariedade, da proporcionalidade e da abordagem
‘Legislar melhor’ no âmbito do funcionamento quotidiano da União Europeia
• Melhoria da eficiência no âmbito da presidência da União Europeia
Possível reunião informal da UE-27 em Viena, na Áustria

Outubro
Dezembro

18-19/10 Conselho Europeu / Reunião da UE-27
Iniciativa para reforçar a observância
do Estado de direito na União Europeia
13-14/12 Conselho Europeu / Reunião da UE-27

Março
de 2019
Junho

30/03 Possível Conselho Europeu Extraordinário para adotar por unanimidade a decisão
final sobre o futuro da Europa, em Sibiu, na Roménia
Eleições para o Parlamento Europeu

