EUROPOS EKONOMINĖS
IR PINIGŲ SĄJUNGOS SUKŪRIMAS
Komisijos įnašas į Vadovų darbotvarkę
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PALANKŪS POLITINIAI VĖJAI
Dvi vizijos, viena kryptis: didelio užmojo planai Europos ateičiai ir eurui
2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris ir Prancūzijos Prezidentas Emmanuelis Macronas
pateikė plataus užmojo pasiūlymus dėl Europos ateities ir ekonominės ir pinigų są jungos sukūrimo pasinaudojant
labai palankia Europos Są jungos padėtimi – visuomenės parama išaugusi, ekonominės ir socialinės sąlygos Europoje
pagerėjusios, valstybės narės kaip niekada vieningos.

„Jei norime, kad euras mūsų žemyną vienytų, o ne
skaldytų, jis turi būti daugiau nei vien rinktinių šalių
grupės valiuta. Euras turi būti bendra visos Europos
Sąjungos valiuta.“
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, Pranešimas apie
Sąjungos padėtį, 2017 m. rugsėjo 13 d.

„Tvarią ekonominę galią galima sukurti tik pasitelkus bendrą valiutą,
todėl aš tvirtai remiu euro zonos užmojus... Tik tvirtą tarptautinę
valiutą turinti euro zona gali suteikti Europai galingo ekonominio
vieneto struktūrą.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, „Europos iniciatyva“, Sorbonos universitetas, 2017 m.
rugsėjo 25 d.
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Vadovų darbotvarkė: naujas realių problemų sprendimo metodas
Šiandien pateikiamas dokumentų rinkinys dėl ekonominės ir pinigų są jungos sukūrimo buvo numatytas Pirmininko J.-C.
Junckerio Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Są jungos kūrimo plane ir pagal jį parengtoje Europos Tarybos
Pirmininko Donaldo Tusko pateiktoje Vadovų darbotvarkėje, skirtoje būsimam Sibiu (Rumunija) susitikimui. 2019 m.
gegužės 9 d. Sibiu turėtų būti priimti svarbūs sprendimai dėl Europos ateities.

„Mano tikslas remtis tuo, kas sieja, o ne tuo, kas
skiria.... Kalbant apie ekonominės ir pinigų sąjungos
reformą, po to, kai buvo paskelbtas penkių pirmininkų
pranešimas, niekam neturėtų kilti abejonių dėl mūsų
tolesnių veiksmų. Viskas labai aišku“
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas, Talinas, 2017 m. rugsėjo
29 d.
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„Būdami vieningi, esame stiprūs“: ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas
2019 m. Europos Są jungos Tarybai pradės pirmininkauti Bulgarija. Ji yra numačius dėti daug pastangų ekonominei ir pinigų
są jungai sukurti ir sutvirtinti.

„Bulgarijai pirmininkaujant Europos Sąjungai, vienas mūsų prioritetų bus
sutvirtinti ekonominę ir pinigų sąjungą, nes jai priklauso ateitis. Reikia
pagerinti ekonomikos valdymą ir sukurti stabilią bankų sistemą bei
aiškią sistemą, pagal kurią veiktų kapitalo rinkos. Bulgarija yra glaudžios
integracijos šioje srityje šalininkė. Tai rodo ir mūsų užmojis įsivesti eurą. Kaip
Tarybos pirmininkas, sieksiu konsensuso ir dirbsiu Sąjungos vienybės labui.“
Bulgarijos Ministras Pirmininkas Boiko Borisovas, Briuselis, 2017 m. lapkričio 8 d.

2

