DOKONČANJE EVROPSKE
EKONOMSKE IN MONETARNE UNIJE
Prispevek Komisije k Agendi voditeljev
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

MOČAN POLITIČNI ZAGON
Dve viziji, ena usmeritev: Ambiciozni načrti za prihodnost Evrope in evra
Predsednik Jean-Claude Juncker in francoski predsednik Emmanuel Macron sta septembra 2017 predstavila ambiciozne
predloge za prihodnost Evrope in dokončanje ekonomske in monetarne unije, pri čemer sta se oprla na ponoven zagon v
Evropski uniji v obliki večje podpore javnosti, boljših gospodarskih in socialnih razmer v Evropi in doslej največje enotnosti
držav članic.

„Če bi radi, da bi evro našo celino združeval, ne pa jo
razdvajal, bi moral biti več kot le valuta izbrane skupine
držav. Evro je zamišljen kot enotna valuta Evropske
unije kot celote.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju v Uniji,
13. september 2017.

„Vzdržno gospodarsko moč je mogoče vzpostaviti le v okviru
enotne valute in zato sem tako trdno zavezan ambicijam
evroobmočja... Le evroobmočje s trdno in mednarodno valuto
lahko Evropi zagotovi okvir, ki ga potrebuje kot gospodarska
velesila.“
Francoski predsednik Emmanuel Macron, Pobuda Evropa, govor na univerzi Sorbona, 27. september 2017.
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Agenda voditeljev: Nova metoda za reševanje resničnih težav
Današnji sveženj o dokončanju ekonomske in monetarne unije je del širšega načrta predsednika Junckerja za enotnejšo,
močnejšo in bolj demokratično Unijo ter na njem temelječe Agende voditeljev, ki jo je predstavil predsednik Evropskega
sveta Donald Tusk v okviru priprav na zasedanje v mestu Sibiu. 9. maja 2019 bi bilo treba tam sprejeti pomembne
odločitve o prihodnosti Evrope.

„Moje delo bo temeljilo na tem, kar povezuje, in na
ne tem, kar ločuje... V zvezi z reformo EMU: po objavi
poročila petih predsednikov nihče več ne bi smel
dvomiti o tem, kaj je treba storiti. Vse je popolnoma
jasno.“
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, Talin, 29. september 2017.
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„Združeni smo močnejši“: Dokončanje ekonomske in monetarne unije
Januarja 2019 bo predsedovanje Svetu Evropske unije prevzela Bolgarija, ki bo izvajala načrt z močno osredotočenostjo na
poglobitev in dokončanje ekonomske in monetarne unije.

„Med bolgarskim predsedovanjem EU bo ena izmed naših prednostnih
nalog poglobitev ekonomske in monetarne unije, saj je prav v tem naša
prihodnost. Potrebujemo boljše ekonomsko upravljanje, stabilen bančni
sistem in jasen okvir za delovanje kapitalskih trgov. Bolgarija še naprej
podpira tesnejše povezovanje na tem področju, kar je razvidno tudi iz naše
ambicije po pridružitvi evroobmočju. Kot predsednik Sveta si bom prizadeval
za doseganje soglasja in enotnosti Unije.“
Bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov, 8. november 2017.
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