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SNAŽAN POLITIČKI ZAMAH
Dvije vizije, jedan smjer: Ambiciozni planovi za budućnost Europe i eura
U rujnu 2017. predsjednik Jean-Claude Juncker i francuski predsjednik Emmanuel Macron iznijeli su ambiciozne prijedloge
za budućnost Europe i dovršenje ekonomske i monetarne unije, sa snažnim vjetrom u jedrima Europske unije: povećanom
javnom potporom, poboljšanim gospodarskim i socijalnim uvjetima u Europi te jedinstvom među državama članicama bez
presedana.

Ako želimo da se naš kontinent s pomoću eura ujedini,
a ne razdvoji, onda euro mora biti više od valute
odabrane skupine zemalja. Euro je zamišljen kao
jedinstvena valuta cijele Unije.
Jean-Claude Juncker, Predsjednik Europske komisije, Govor o stanju Unije,
13. rujna 2017.

„Održivu se gospodarsku moć može graditi samo na
jedinstvenoj valuti i stoga čvrsto stojim iza nastojanja
povezanih s eurozonom... Samo eurozona sa snažnom
međunarodnom valutom može Europi osigurati okvir snažne
gospodarske sile.“
Emmanuel Macron, francuski predsjednik, Inicijativa Europa, Sveučilište Sorbonne, 27. rujna 2017.
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Program čelnikâ: Nova metoda za rješavanje pravih problema
Današnji paket dio je šireg plana predsjednika Junckera za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju uniju i na njemu zasnovanog
Programa čelnikâ, na čelu s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom, u okviru priprema za sastanak u Sibiuu.
U Sibiuu će se 9. svibnja 2019. donositi odluke važne za budućnost Europe.

„Rad namjeravam temeljiti na onome što povezuje,
a ne na onome što razjedinjuje... Što se tiče reforme
EMU-a, nakon objave izvješća petorice predsjednika
nitko se više ne bi trebao pitati što moramo učiniti. Sve
je savršeno jasno.“
Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća, Tallinn, 29. rujna 2017.

Program čelnikâ:
Sastanak na vrhu država
europodručja
14.–15. prosinca 2017.

Europsko vijeće
28.-29. lipnja 2018.

Europsko vijeće
21.-22. ožujka 2019.

Neformalni sastanak u Sibiuu
9. svibnja 2019.

Dogovor o vremenskom
okviru za donošenje
odluka o EMU-u i
bankarskoj uniji

Konkretne odluke o
reformi EMU-a

Stanje i daljnje
odluke o EMU-u

Provedba programa čelnika
Priprema strateškog plana
2019.–2024.

2025

„Zajedno smo jači“: Dovršenje gospodarske i monetarne unije
U siječnju 2019. Bugarska će preuzeti predsjedanje Vijećem Europske unije i nastaviti provedbu plana produbljenja i
dovršenja gospodarske i monetarne unije.

„Tijekom bugarskog predsjedanja EU-om jedan će od prioriteta biti
produbljenje gospodarske i monetarne unije jer u tome leži budućnost.
Potrebni su nam poboljšano gospodarsko upravljanje, stabilni bankarski
sustav i jasan okvir za rad tržišta kapitala. Bugarska i dalje podupire bolju
integraciju u tom području, što dokazuje i naša želja za pridruživanjem
europodručju. Kao predsjednik Vijeća tražit ću konsenzus i težiti jedinstvu
Unije.“
Boyko Borissov, bugarski premijer, Bruxelles, 8. studenoga 2017.
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