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UN IMPULS POLITIC PUTERNIC
Două viziuni, o singură direcție: planuri ambițioase pentru viitorul Europei și al
monedei euro
În septembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Franței, Emmanuel Macron,
au prezentat o serie de propuneri ambițioase pentru viitorul Europei și pentru finalizarea Uniunii economice și monetare,
profitând de vânturile favorabile puternice care suflă din nou în pânzele Uniunii Europene: creșterea sprijinului public,
ameliorarea condițiilor economice și sociale în Europa și o unitate fără precedent între statele membre.

„Dacă vrem ca moneda euro mai degrabă să unească
decât să divizeze continentul nostru, atunci aceasta ar
trebui să fie mai mult decât moneda unui grup select
de țări. Euro are vocația de a fi moneda unică a Uniunii
Europene în ansamblul său.”
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, discursul privind starea
Uniunii, 13 septembrie 2017

„O putere economică durabilă nu se poate construi decât
în jurul unei monede unice, iată de ce este atât de puternic
atașamentul meu față de ambițiile zonei euro... Doar zona
euro cu o monedă puternică și internațională poate oferi
Europei cadrul necesar unei mari puteri economice.”
Emmanuel Macron, președintele Franței, Inițiativa pentru Europa, Universitatea Sorbona, 27
septembrie 2017
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Agenda liderilor: o nouă metodă de a rezolva probleme reale
Pachetul de astăzi privind finalizarea Uniunii economice și monetare face parte din mai ampla Foaie de parcurs
a președintelui Juncker pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică, precum și din Agenda liderilor
prezentată de președintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru perioada care precede reuniunea de la Sibiu. Se
preconizează că la 9 mai 2019, la Sibiu, vor fi luate decizii importante cu privire la viitorul Europei.

„Intenția mea este să clădesc folosind ca bază ceea ce ne
unește, nu ceea ce ne dezbină… În ceea ce privește reforma
UEM, în urma publicării raportului celor cinci președinți nu
ar trebui să mai existe niciun dubiu în legătură cu ceea ce
avem de făcut. Este limpede ca lumina zilei.”
Donald Tusk, președintele Consiliului European, Tallinn, 29 septembrie 2017
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„Uniți suntem puternici”: finalizarea Uniunii economice și monetare
În ianuarie 2019, Bulgaria va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, programul acestei țări fiind axat în principal
pe aprofundarea și finalizarea Uniunii economice și monetare.

„Una dintre prioritățile noastre pe durata Președinției bulgare a UE va fi
aprofundarea Uniunii economice și monetare, deoarece acesta este viitorul
nostru. Avem nevoie de o guvernanță economică mai bună, de un sistem
bancar stabil și de un cadru clar de funcționare pentru piețele de capital.
Bulgaria continuă să susțină o integrare sporită în acest domeniu, lucru
demonstrat și de ambiția noastră de a adera la zona euro. În calitate de
președinte al Consiliului, voi căuta să obțin consens și voi depune eforturi
pentru unitatea Uniunii.”
Boyko Borissov, prim-ministrul Bulgariei, Bruxelles, 8 noiembrie 2017
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