EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIDU
LOOMISE LÕPULEVIIMINE
Komisjoni panus juhtide tegevuskavasse
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

TUGEV POLIITILINE TAHE
Kaks visiooni, üks suund — ambitsioonikas kava Euroopa ja euro tulevikuks
2017. aasta septembris tegid komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron
ulatuslikke ettepanekuid Euroopa tuleviku ning majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta, et kasutada ära Euroopa
Liidule taas soodsaks muutunud olukorda — avalikkuse toetus on suurenenud, majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused
Euroopas on paranenud ning riikide vahel valitseb enneolematu ühtsustunne.

„Kui soovime, et euro ühendaks, mitte ei lõhestaks
Euroopat, peaks see olema enamat kui ühe väljavalitud
riikiderühma rahaühik. Euro on mõeldud kogu Euroopa
Liidu ühisrahaks.“
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kõne olukorrast Euroopa Liidus,
13. september 2017.

„Jätkusuutliku majandusjõu trajektoor on võimalik üksnes
ühisrahale toetudes ja seepärast jään ma truuks euroala
püüdlustele. Üksnes tugeva ja rahvusvahelise vääringu
mainega euroala võib tagada Euroopale juhtiva majandusjõu.“
Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kõne „Euroopa algatus“, Sorbonne’i ülikool,
27. september 2017.
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Juhtide tegevuskava: uus meetod reaalsete probleemide lahendamiseks
Täna tutvustatav majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise pakett on osa president Junckeri laiemast ühtsema,
tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamise tegevuskavast ning sellest tulenevast juhtide tegevuskavast, mida
tutvustas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja mis on ettevalmistuseks Sibiu kohtumisele. 9. mail 2019 tuleks
Sibius võtta vastu Euroopa tuleviku seisukohast tähtsad otsused.

Minu kavatsus on tugineda sellele, mis ühendab,
mitte sellele, mis lahutab... Mis puudutab majandusja rahaliidu reformi, siis pärast viie juhi aruande
avaldamist ei tohiks kellelgi olla mingit kahtlust selles,
mida me peame tegema. Kõik on täiesti selge.“
Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Tallinn, 29. september 2017

Juhtide tegevuskava
Euroala tippkohtumine
14.–15. detsember 2017

Euroopa Ülemkogu
28.–29. juuni 2018

Euroopa Ülemkogu
21.–22. märts 2019

Sibiu mitteametlik
kohtumine
9. mai 2019

Ajakava Euroopa
majandus- ja rahaliitu ja
pangandusliitu käsitlevate
otsuste tegemiseks

Konkreetsed otsused
Euroopa majandus- ja
rahaliidu reformimiseks

Hetkeseis ja võimalikud
edasised otsused
Euroopa majandus- ja
rahaliidu kohta

Juhtide tegevuskava
rakendamine
Strateegilise tegevuskava
2019–2024 ettevalmistamine

2025

„Meie tugevus on ühtsuses“: majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine
2019. aasta jaanuaris võtab Bulgaaria üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise, järgides tegevuskava, milles keskendutakse
majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimisele ja selle süvendamisele.

„Bulgaaria eesistumise ajal on üks meie prioriteete majandus- ja rahaliidu
süvendamine, sest selles peitub meie tulevik. Vajame majanduse paremat
juhtimist, stabiilset pangandust ja selget raamistikku kapitaliturgude jaoks.
Bulgaaria toetab jätkuvalt tihedamat integreerumist selles valdkonnas,
mida näitab ka meie tahe liituda euroalaga. Nõukogu eesistujana püüdlen
konsensuse ja Euroopa Liidu ühtsuse poole.“
Bulgaaria peaminister Boyko Borissov, Brüssel, 8. november 2017
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