EUROOPAN TALOUS- JA RAHALIITON
VIIMEISTELY
Komission panos EU-johtajien asialistaan
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

VAHVA POLIITTINEN TAHTO
Kaksi visiota, sama suunta: kunnianhimoiset suunnitelmat Euroopan unionin ja
euron tulevaisuudesta
Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron esittivät kunnianhimoiset
ehdotukset vahvassa myötätuulessa purjehtivan EU:n tulevaisuutta ja talous- ja rahaliiton (EMU) viimeistelyä silmällä
pitäen: enemmän julkista tukea, paremmat taloudelliset ja sosiaaliset olot ja jäsenvaltioiden ennennäkemätön yhtenäisyys.

”Jos haluamme, ettei euro ole Eurooppaa jakava vaan
sitä yhdistävä asia, sen olisi oltava enemmän kuin
tietyn maaryhmän valuutta. Euron on tarkoitus olla
koko Euroopan unionin yhteinen raha.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, puhe unionin tilasta, 13.
syyskuuta 2017.

”Kestävä taloudellinen painoarvo voidaan saavuttaa
ainoastaan yhteisellä rahalla. Sen vuoksi kannatan niin
voimakkaasti euroalueen kunnianhimoisia tavoitteita...
Ainoastaan euroalue ja sen vahva kansainvälinen valuutta
voivat pitää EU:n keskeisenä talousmahtina.”
Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Eurooppa-aloite, Sorbonnen yliopisto, 27. syyskuuta 2017.
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EU-johtajien asialista: uusi menetelmä konkreettisten ongelmien ratkaisuun
Tänään esitetty paketti talous- ja rahaliiton viimeistelystä on osa puheenjohtaja Junckerin laajempaa etenemissuunnitelmaa
kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia ja sen perusteella laadittua EU-johtajien asialistaa, jonka
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk esitteli. Työ huipentuu 9. toukokuuta 2019 EU-johtajien kokouksessa
Romanian Sibiussa, jossa on tarkoitus tehdä tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuutta koskevia päätöksiä.

”Aion rakentaa sille, mikä meitä yhdistää enkä sille,
mikä meitä erottaa ... Mitä tulee EMUn uudistukseen,
kenelläkään ei pitäisi viiden puheenjohtajan
kertomuksen julkaisemisen jälkeen olla epäilyksiä siitä,
mitä meidän on tehtävä. Kaikki on täysin selvää.”
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk Tallinnassa 29. syyskuuta 2017.
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”Yhdessä olemme vahvoja”: talous- ja rahaliiton viimeistely
Tammikuussa 2019 Bulgariasta tulee Euroopan unionin puheenjohtajavaltio, jonka johdolla keskitytään talous- ja rahaliiton
syventämiseen ja viimeistelyyn.

”Bulgarian puheenjohtajakaudella yksi EU:n toiminnan painopisteistä on
talous- ja rahaliiton syventäminen, koska se on tärkeintä tulevaisuuden
kannalta. Tarvitsemme paremman talouden ohjausjärjestelmän, vakaan
pankkisektorin ja selkeän toimintakehyksen pääomamarkkinoille.
Bulgaria tukee jatkossakin tämän alan tiiviimpää yhdentymistä, mistä on
osoituksena halumme liittyä euroalueeseen. Neuvoston puheenjohtajana
pyrin yksimielisyyteen ja työskentelen unionin yhtenäisyyden puolesta.”
Bulgarian pääministeri Boyko Borissov Brysselissä 8. marraskuuta 2017.
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