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СИЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ИМПУЛС
Две визии, една посока: амбициозни планове за бъдещето на Европа и на еврото
През септември 2017 г. председателят Жан-Клод Юнкер и президентът на Франция Еманюел Макрон представиха
амбициозни предложения за бъдещето на Европа и за завършване на икономическия и паричен съюз, като се
възползваха от силните ветрове, които отново издуват платната на Европейския съюз: по-голяма публична
подкрепа, по-добри икономически и социални условия в Европа и безпрецедентно единство между държавите
членки.

Ако искаме еврото да обединява, а не да
разединява нашия континент, то трябва да
бъде нещо повече от валута на отбрана група
от държави. Еврото е замислено като единна
валута на Европейския съюз в неговата цялост.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, реч за
състоянието на Европейския съюз, 13 септември 2017 г.

„Устойчива икономическа сила може да се изгради единствено
при наличието на единна валута и именно това е причината
да подкрепям твърдо амбициите на еврозоната [...] Само
еврозона със силна международна валута може да осигури
на Европа рамката на значима икономическа сила.“
Еманюел Макрон, президент на Франция, Инициатива за Европа, Сорбоната,
27 септември 2017 г.
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Програма на лидерите: нов метод за решаване на истинските проблеми
Днешният пакет за завършване на икономическия и паричен съюз е част от по-обхватната Пътна карта за
по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз на председателя Юнкер, както и произтичащата от нея програма
на лидерите, представена от председателя на Съвета Доналд Туск. Програмата включва действия, които трябва
да се изпълнят преди срещата в Сибиу. На 9 май 2019 г. там трябва да бъдат взети важни решения за бъдещето
на Европа.

„Намерението ми е да градим върху това, което
ни свързва, а не което ни разделя [..]. Що се отнася
до реформата на ИПС, след публикуването на
доклада на петимата председатели никой не
трябва да се съмнява какво трябва да направим.
Всичко е съвсем ясно.“
Доналд Туск, председател на Европейския съвет, Талин, 29 септември 2017 г.

Програма на лидерите
Среща на върха на
държавите от еврозоната
14—15 декември 2017 г.

Европейски съвет
28—29 юни 2018 г.

Европейски съвет
21—22 март 2019 г.

Неформална среща в Сибиу
9 май 2019 г.

Договаряне на график
за вземане на решения
относно ИПС и
банковия съюз

Конкретни решения
относно реформата
на ИПС

Актуално състояние
и по-нататъшни
решения относно
ИПС

Прилагане на програмата
на лидерите
Изготвяне на стратегическа
програма за периода
2019—2024 г.

2025

„Съединението прави силата“: завършване на икономическия и паричен съюз
През януари 2019 г. България ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз, следвайки дневен
ред, в който се обръща специално внимание на задълбочаването и завършването на икономическия и паричен
съюз.

„По време на българското председателство на ЕС един от нашите
приоритети ще бъде задълбочаването на икономическия и паричен
съюз, тъй като е това бъдещето. Трябват ни по-добро управление
на икономиките, стабилна банкова система и ясна рамка за
работа на капиталовите пазари. България остава привърженик
на по-тясната интеграция в тази област и израз на това е
включително амбицията ни да влезем в еврозоната. В качеството
си на председател на Съвета ще се стремя към постигането на
консенсус и ще работя за единството на Съюза.“
Бойко Борисов, министър-председател на Република България, Брюксел, 8 ноември 2017 г.
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