DOKONČENÍ EVROPSKÉ
HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE
Příspěvek Komise k agendě lídrů
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

SILNÝ POLITICKÝ IMPULS
Dvě vize, jeden směr: ambiciózní plány pro budoucnost Evropy a eura
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a francouzský prezident Emmanuel Macron v září 2017 představili
ambiciózní návrhy ohledně budoucnosti Evropy a dokončení hospodářské a měnové unie v době, kdy se do plachet Evropské
unie znovu opírá silný vítr: zvýšená podpora veřejnosti, lepší hospodářské a sociální podmínky v Evropě a bezprecedentní
jednota mezi členskými státy.

„Pokud chceme, aby euro náš kontinent sjednocovalo
spíše, než rozdělovalo, mělo by být něčím víc, než
pouhou měnou vybrané skupiny zemí. Smyslem eura
je sloužit jako společná měna Evropské unii jako celku.“
Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, Projev o stavu Unie, 13. září 2017

„Trvající ekonomickou sílu lze vybudovat jen okolo jednotné
měny, a proto přikládám tak velký význam ambicím eurozóny...
Pouze eurozóna se silnou a mezinárodní měnou může Evropě
poskytnout rámec významné hospodářské velmoci.“
Emmanuel Macron, francouzský prezident, Evropská iniciativa, Sorbonnská univerzita, 27. září 2017
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Agenda lídrů: nový způsob řešení skutečných problémů
Dnešní balíček pro dokončení hospodářské a měnové unie je součástí širšího plánu Jeana-Claudea Junckera na vybudování
jednotnější, silnější a demokratičtější Unie stejně jako výsledné agendy lídrů na cestě k zasedání v Sibiu, kterou představil
předseda Evropské rady Donald Tusk. Dne 9. května 2019 by měla být v Sibiu přijata důležitá rozhodnutí o budoucnosti
Evropy.

„Mým záměrem je vycházet z toho, co nás spojuje,
nikoliv z toho, co nás rozděluje... Pokud jde o reformu
HMU, nikdo by po zveřejnění zprávy pěti předsedů
neměl pochybovat o tom, co je třeba udělat. Vše je
naprosto jasné.“
Donald Tusk, předseda Evropské rady, Tallin, 29. září 2017
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„V jednotě je síla“: dokončení hospodářské a měnové unie
V lednu 2019 se Bulharsko ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Důrazně se zaměří na prohloubení a dokončení
hospodářské a měnové unie.

„Během bulharského předsednictví EU bude jednou z našich priorit
prohloubení hospodářské a měnové unie, protože to znamená budoucnost.
Potřebujeme lepší ekonomickou správu, stabilní bankovní systém a jasný
rámec pro fungování kapitálových trhů. Bulharsko nadále podporuje těsnější
integraci v této oblasti. Důkazem toho je také naše ambice vstoupit do
eurozóny. Jako předseda Rady budu usilovat o dosažení shody a pracovat
pro jednotu Unie.“
Bojko Borisov, bulharský premiér, Brusel, 8. listopadu 2017
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