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Η συμβολή της Επιτροπής στο Θεματολόγιο των Ηγετών
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ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΘΗΣΗ
Δύο οράματα, μία κατεύθυνση: Φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον της Ευρώπης και του ευρώ
Τον Σεπτέμβριο 2017, ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασαν φιλόδοξες
προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τώρα που πνέει
και πάλι ούριος άνεμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση: αυξημένη δημόσια στήριξη, βελτιωμένες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες στην Ευρώπη, καθώς και πρωτοφανής ενότητα μεταξύ των κρατών μελών.

«Αν θέλουμε το ευρώ να ενώνει και όχι να διχάζει την
ήπειρό μας, τότε θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο
από το νόμισμα μιας επίλεκτης ομάδας χωρών. Το
ευρώ προορίζεται να αποτελέσει το ενιαίο νόμισμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.»
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

«Μια βιώσιμη οικονομική δύναμη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο
γύρω από ένα ενιαίο νόμισμα, αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είμαι τόσο σταθερά προσηλωμένος στις φιλοδοξίες της
ζώνης του ευρώ... Μόνο η ζώνη του ευρώ με ένα ισχυρό και
διεθνές νόμισμα μπορεί να παρέχει στην Ευρώπη το πλαίσιο
μιας σημαντικής οικονομικής δύναμης.»
Εμμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρος της Γαλλίας, Πρωτοβουλία Ευρώπη, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, 27
Σεπτεμβρίου 2017
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Το Θεματολόγιο των Ηγετών: Νέα μέθοδος για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων
Η σημερινή δέσμη μέτρων για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελεί μέρος του ευρύτερου
χάρτη πορείας του Προέδρου Γιούνκερ για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση καθώς και του
επακόλουθου Θεματολογίου των Ηγετών ενόψει της συνόδου στο Σιμπίου, που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. Στο Σιμπίου στις 9 Μαΐου 2019, αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το
μέλλον της Ευρώπης.

«Πρόθεσή μου είναι να βασιστώ σε όσα μας ενώνουν
και όχι σε όσα μας χωρίζουν. .. Όσον αφορά τη
μεταρρύθμιση της ΟΝΕ, μετά και τη δημοσίευση της
Έκθεσης των Πέντε Προέδρων, κανείς δεν θα πρέπει
να αμφιβάλλει για όσα πρέπει να κάνουμε. Είναι όλα
ξεκάθαρα.»
Ντόναλντ Τουσκ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ταλίν, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Το Θεματολόγιο των Ηγετών
Σύνοδος κορυφής της ζώνης
του ευρώ
14-15 ∆εκεµβρίου 2017

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
28-29 Ιουνίου 2018

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
21-22 Μαρτίου 2019

Άτυπη σύνοδος στο Σιµπίου
9 Μαΐου 2019

Συµφωνία σχετικά µε
χρονοδιάγραµµα για τη λήψη
αποφάσεων για την ΟΝΕ και
την Τραπεζική Ένωση

Συγκεκριµένες
αποφάσεις για τη
µεταρρύθµιση της ΟΝΕ

Τρέχουσα κατάσταση
και περαιτέρω
αποφάσεις για την ΟΝΕ

Εφαρµογή του
Θεµατολογίου των Ηγετών
Εκπόνηση του στρατηγικού
θεµατολογίου για την
περίοδο 2019-2024

2025

«Ενωμένοι είμαστε δυνατοί»: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
Τον Ιανουάριο 2019 η Βουλγαρία θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ακολουθήσει
ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερη έμφαση στην εμβάθυνση και στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

«Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ, μία από τις προτεραιότητές
μας θα είναι η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, διότι εκεί
είναι το μέλλον. Χρειαζόμαστε βελτιωμένη οικονομική διακυβέρνηση, σταθερό
τραπεζικό σύστημα και σαφές πλαίσιο για τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών.
Η Βουλγαρία παραμένει υποστηρικτής μεγαλύτερης ενοποίησης στον τομέα
αυτό γεγονός που καταδεικνύεται με τη φιλοδοξία μας να προσχωρήσουμε
στη ζώνη του ευρώ. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, θα επιδιώξω συναίνεση
και θα εργαστώ για την ενότητα της Ένωσης.»
Μπόικο Μπορίσοφ, Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2017
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