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SILNÝ POLITICKÝ IMPULZ
Dve vízie, jeden smer: Ambiciózne plány pre budúcnosť Európy a eura
V septembri 2017 predseda Komisie Jean-Claude Juncker a francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavili ambiciózne
plány pre budúcnosť Európy a dokončenie hospodárskej a menovej únie, keď sa do plachiet Európskej únie znova opiera
silný priaznivý vietor: vyššia podpora verejnosti, zlepšené hospodárske a sociálne podmienky v Európe a bezprecedentná
jednota medzi členskými štátmi.

„Ak chceme, aby euro náš kontinent skôr zjednocovalo,
ako rozdeľovalo, potom by malo predstavovať viac, než
len menu vybranej skupiny krajín. Cieľom eura je byť
spoločnou menou Únie ako celku.“
Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, Stav Európskej únie, 13.
september 2017

„Udržateľnú hospodárska silu možno budovať len na základe
jednotnej meny, čo je dôvod, prečo prikladám taký význam
ambíciám eurozóny... Len eurozóna so silnou a medzinárodnou
menou môže poskytnúť Európe rámec dôležitej hospodárskej
veľmoci.“
Emmanuel Macron, prezident Francúzska, iniciatíva Európa, Univerzita Sorbonna, 27. septembra 2017
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Agenda lídrov: Nová metóda na riešenie skutočných problémov
Dnešný balík týkajúci sa dokončenia hospodárskej a menovej únie je súčasťou širšieho plánu predsedu Junckera pre
jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu, ako aj výslednej Agendy lídrov pre zasadnutie v Sibiu, ktorú predstavil
predseda Európskej rady Donald Tusk. Dňa 9. mája 2019 by mali byť v Sibiu prijaté dôležité rozhodnutia o budúcnosti
Európy.

„Mojím zámerom je stavať na tom, čo spája, a nie to,
čo rozdeľuje... Pokiaľ ide o reformy HMÚ nikto by po
uverejnení správy piatich predsedov nemal mať žiadne
pochybnosti o tom, čo musíme urobiť. Všetko je úplne
jasné.“
Donald Tusk, predseda Európskej rady, Tallinn, 29. septembra 2017
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„V jednote je sila“: dokončenie hospodárskej a menovej únie
V januári 2019 prevezme Bulharsko predsedníctvo Rady Európskej únie. Zameria sa plnenie agendy s dôrazom na prehĺbenie
a dokončenie hospodárskej a menovej únie.

„Počas bulharského predsedníctva EÚ bude jednou z našich priorít prehĺbenie
hospodárskej a menovej únie, keďže to je budúcnosť. Potrebujeme lepšiu
správu hospodárskych záležitostí, stabilný bankový systém a jasný rámec
pre fungovanie kapitálových trhov. Bulharsko naďalej podporuje užšiu
integráciu v tejto oblasti, čo dokazuje aj naša ambícia vstúpiť do eurozóny.
Ako predseda Rady budem usilovať o dosiahnutie zhody a pracovať pre
jednotu Únie.“
Bojko Borisov, bulharský premiér, Brusel, 8. novembra 2017
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