DE VOLTOOIING VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE
De bijdrage van de Commissie aan de Leidersagenda
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

EEN STERK POLITIEK MOMENTUM
Twee visies, een richting: ambitieuze plannen voor de toekomst van Europa en de euro
In september 2017 hebben voorzitter Jean-Claude Juncker en de Franse president Emmanuel Macron ambitieuze
voorstellen gedaan voor de toekomst van Europa en de voltooiing van de economische en monetaire unie, nu de Europese
Unie de wind weer flink in de zeilen heeft: de steun van de bevolking neemt toe, de economische en sociale omstandigheden
in Europa verbeteren en de eensgezindheid onder de lidstaten is ongekend.

“Als we willen dat de euro ons continent verenigt en
niet verdeelt, moet hij meer zijn dan de munt van een
selecte groep landen. Het is de bedoeling dat de euro
de munteenheid wordt van de hele Europese Unie.”
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie,
Staat van de Europese Unie, 13 september 2017

“Een duurzame economische macht kan alleen worden
opgebouwd rond een gemeenschappelijke munt, en daarom
hecht ik zeer aan de ambities van de eurozone... Alleen de
eurozone met een sterke en internationale munt kan Europa
voorzien van het kader van een economische grootmacht.”
Emmanuel Macron, president van Frankrijk, Initiatief Europa, Sorbonne-universiteit, 27 september 2017

1

De Leidersagenda: een nieuwe methode om echte problemen op te lossen
Het pakket van vandaag inzake de voltooiing van de economische en monetaire unie maakt deel uit van de bredere
Routekaart naar een meer verenigde, sterkere en democratischere Unie van voorzitter Juncker en de hieruit resulterende,
door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, gepresenteerde Leidersagenda op de weg naar Sibiu. In Sibiu
moeten op 9 mei 2019 belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa worden genomen.

“Het is mijn bedoeling voort te bouwen op wat verbindt,
niet op wat verdeelt. Wat de hervorming van de EMU
betreft, bestaat er na de bekendmaking van het verslag
van de vijf voorzitters geen twijfel over wat ons te doen
staat. Alles is glashelder.”
Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, Tallinn, 29 september 2017
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“Samen staan we sterk”: voltooiing van de economische en monetaire unie
Bulgarije neemt in januari 2019 het voorzitterschap van de Europese Unie over en zal een agenda volgen met sterke nadruk
op de verdieping en voltooiing van de economische en monetaire unie.

“Tijdens het Bulgaarse voorzitterschap van de EU zal de verdieping van
de economische en monetaire unie een van onze prioriteiten zijn, omdat
daar de toekomst ligt. We hebben beter economisch bestuur, een stabiel
bankwezen en een duidelijk kader voor kapitaalmarkten nodig. Bulgarije
blijft voorstander van meer integratie op dit gebied, hetgeen ook blijkt uit
onze ambitie om tot de eurozone toe te treden. Als voorzitter van de Raad
zal ik streven naar consensus en werken voor de eenheid van de Unie.”
Bojko Borisov, minister-president van Bulgarije, Brussel, 8 november 2017
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