FULDFØRELSE AF EUROPAS
ØKONMISKE OG MONETÆRE UNION
Kommissionens bidrag til ledernes dagsorden
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

ET STÆRKT POLITISK MOMENTUM
To visioner, én vej fremad: Ambitiøse planer for fremtidens Europa og euro
I september 2017 fremsatte kommissionsformand Jean-Claude Juncker og Frankrigs præsident Emmanuel Macron nogle
ambitiøse forslag om Europas fremtid og fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union og således udnytte, at Den
Europæiske Union atter har fået vind i sejlene: der er større støtte fra offentligheden, de økonomiske og sociale forhold i
Europa er blevet bedre og der er et hidtil uset sammenhold mellem medlemsstaterne.

“Hvis vi ønsker, at euroen skal forene snarere end
adskille vores kontinent, bør den udvikle sig til mere
end en udvalgt gruppe af landes valuta. Euroen er
tænkt som en fælles valuta for Den Europæiske Union
som helhed.”
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens
tilstand den 13. september 2017

“En bæredygtig økonomisk magt kan kun bygges op omkring
en fælles valuta, og det er derfor, jeg går så kraftigt ind for
ambitionerne for euroområdet... Det er kun et euroområde
med en stærk og international valuta, der kan skabe
rammerne for et Europa som en økonomisk stormagt.”
Frankrigs præsident Emmanuel Macron i sin tale “Initiative Europe” på Sorbonne-universitetet
den 27. september 2017
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Ledernes dagsorden: En ny metode til at løse de reelle problemer
Dagens pakke om fuldførelse af Den Europæiske og Monetære Union er en del af kommissionsformand Jean-Claude
Junckers bredere køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union samt den deraf følgende ledernes
dagsorden om vejen til Sibiu, der blev fremlagt af formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk. Den 9. maj 2019 i
Sibiu bør der træffes nogle vigtige beslutninger om fremtidens Europa.

“Det er min hensigt at bygge videre på det, der forener,
ikke det, der splitter... For så vidt angår ØMU-reformen
bør ingen efter offentliggørelsen af de fem formænds
rapport være i tvivl om, hvad vi skal gøre. Alt er
krystalklart.”
Det Europæiske Råds formand Donald Tusk i Tallinn den 29. september 2017
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‘Enighed gør stærk’: Fuldførelse af Den Europæiske og Monetære Union
I januar 2019 vil Bulgarien overtage formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og forfølge en dagsorden med et
stort fokus på uddybning og fuldførelse af Den Europæiske og Monetære Union.

“Under det bulgarske EU-formandskab vil en af vores prioriteter være at
uddybe Den Europæiske og Monetære Union, da det er dér, vi har vores
fremtid. Vi har brug for bedre økonomisk styring, et stabilt banksystem
og klare rammer for vores kapitalmarkeder. Bulgarien er fortaler for øget
integration på dette område, hvilket også fremgår af vores ambitioner om
at blive en del af euroområdet. Som formand for Rådet vil jeg søge at skabe
konsensus og arbejde for enhed i Unionen.”
Bulgariens premierminister Boyko Borissov i Bruxelles den 8. november 2017
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