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UM FORTE IMPULSO POLÍTICO
Duas perspetivas, uma direção: Planos ambiciosos para o futuro da Europa e do euro
Em setembro de 2017, o Presidente Jean-Claude Juncker e o Presidente francês Emmanuel Macron formularam propostas
ambiciosas para o futuro da Europa e para a conclusão da União Económica e Monetária, aproveitando os fortes ventos
favoráveis que enchem as velas da União Europeia: maior apoio por parte dos cidadãos, melhoria das condições económicas
e sociais na Europa e uma coesão sem precedentes entre os Estados-Membros.

«Se quisermos que una o nosso continente em vez de
o dividir, o euro deve ser mais do que a moeda de um
grupo restrito de países. O euro foi concebido para ser
a moeda única de toda a União Europeia.»
Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia,
Discurso sobre o Estado da União, proferido em 13 de setembro de 2017.

«Só será possível construir uma potência económica sustentável em
torno de uma moeda única; é por esta razão que apoio firmemente
as ambições da área do euro...» Apenas uma área do euro com
uma moeda forte e de aceitação internacional pode dotar a Europa
do enquadramento de uma potência económica importante.»
Emmanuel Macron, Presidente de França, Iniciativa Europa, Universidade da Sorbonne,
27 de setembro de 2017.
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Agenda dos Dirigentes: Um novo método para resolver problemas reais
O pacote hoje apresentado sobre a conclusão da União Económica e Monetária faz parte do Roteiro para uma União Mais
Coesa, Mais Forte e Mais Democrática, apresentado pelo Presidente Juncker, bem como da subsequente Agenda dos
Dirigentes rumo a Sibiu, apresentada pelo Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Em Sibiu, em 9 de maio de 2019,
deverão ser tomadas decisões importantes sobre o futuro da Europa.

«A minha intenção é apoiar-me no que nos une, e não no
que nos separa ... No que diz respeito à reforma da UEM,
no seguimento da publicação do Relatório dos Cinco
Presidentes, ninguém deveria ter quaisquer dúvidas
sobre o que temos de fazer. É claro como água.»
Donald Tusk, Presidente do Conselho Europeu, Taline, 29 de setembro de 2017.

Agenda dos Dirigentes:
Cimeira do Euro
14 e 15 de dezembro de 2017

Conselho Europeu
28 e 29 de junho de 2018

Conselho Europeu
21 e 22 de março
de 2019

Reunião informal em Sibiu
9 de maio de 2019
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relativas à UEM e à
União Bancária

Decisões concretas
sobre a reforma da
UEM

Ponto da situação e
eventuais outras
decisões relativas à
UEM

Execução da Agenda dos
Dirigentes
Preparação da Agenda
Estratégica 2019-2024

2025

«Unidos somos mais fortes»: Concluir a União Económica e Monetária Europeia
Em janeiro de 2019, a Bulgária assumirá a Presidência do Conselho da União Europeia, com uma agenda centrada sobretudo
no aprofundamento e na conclusão da União Económica e Monetária.

«Durante a Presidência da UE pela Bulgária, uma das nossas prioridades
será o aprofundamento da União Económica e Monetária, dado que é aí
que reside o nosso futuro. Para avançarmos, precisamos de uma melhoria
da governação económica, de um sistema bancário estável e de um quadro
claro para o mercado de capitais. A Bulgária continua a ser favorável a uma
integração mais estreita neste setor e tal é demonstrado igualmente pela
nossa ambição de aderir à área do euro. Como Presidente do Conselho,
procurarei o consenso e trabalharei para a coesão da União.»
Boyko Borissov, Primeiro-ministro da Bulgária, Bruxelas, 8 de novembro de 2017
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