СЪСТОЯНИЕ
НА
СЪЮЗА
2017 Г.

ПЪТНА КАРТА ЗА ПООБЕДИНЕН, ПО-СИЛЕН И ПОДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ

„Визията за изграждане на по-обединена, по-силна и по-демократична
Европа, която излагам днес, съчетава елементи от всички сценарии,
изложени през март. Нашето бъдеще обаче не може да остане сценарий.
Днес трябва да подготвим утрешния Съюз.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза, 13 септември 2017 г.

Последните 12 месеца бяха изпълнени с предизвикателства за европейските граждани. От институциите на
ЕС и от държавите членки се изискваха усилена работа и политическото ръководство.
С цел да бъде запазена правилната посока на европейския проект, в речта на председателя Юнкер за състоянието
на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г., бе представена положителна програма за Европа, която
закриля, предоставя възможности и защитава. Това съобщение бе приветствано от Европейския парламент,
както и от лидерите на ЕС-27 на срещата на върха в Братислава.
Работата по положителната програма продължи с Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа
от март тази година, в която се предлагат пет сценария за това как би могла да изглежда Европа през 2025
г. Три седмици по-късно лидерите на ЕС-27 се събраха, за да отбележат 60-ата годишнина на Договорите от
Рим, и изразиха отново ангажираността си в Римската декларация, че „с още повече единство ще направим
Европейския съюз по-силен и по-устойчив.“
Сега разполагаме с възможност да започнем широка реформа на нашия Съюз. За да насочи тази реформа и
да насърчи обсъжданията, председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017
г. предложи конкретна пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен съюз.

Септември
2017 г.

Ноември

13/09 Реч на председателя Юнкер за състоянието на Съюза

Дискусии за
бъдещето на Европа
28/09 Неофициална вечеря на държавните и правителствените ръководители
от
в парламентите,
ЕС относно бъдещето на Европа в Талин, Естония
градовете и
регионите
17/11 Социална среща на върха в Гьотеборг, Швеция

Декември

6/12 Предложения, включени в пакета от мерки, свързани с икономическия и паричен
съюз
• Преобразуване на Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд
• Създаване на специален бюджет ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС, осигуряващ
четири функции: 1) подпомагане на структурните реформи, 2) стабилизираща функция, 3)
предпазен механизъм за Банковия съюз и 4) инструмент за конвергенция за предоставяне на
предприсъединителна помощ на държавите членки извън еврозоната
• Интегриране на същността на Договора за стабилност, координация и управление в
икономическия и паричен съюз в правото на ЕС
• Създаване на поста на европейски министър на икономиката и финансите с двойна функция
14-15/12 Европейски съвет / Среща на ЕС-27

Февруари
2018 г.

Стратегия за успешно присъединяване към ЕС на Сърбия и Черна гора като водещи
кандидатки от Западните Балкани.
Възможна неофициална среща на ЕС-27 в София, България

Май
Юни

Септември

Дискусии за
бъдещето на Европа
в парламентите,
28. – 29.6. Europäischer Rat / Treffen der EU-27
градовете и
регионите
• Бъдеща политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, включително
относно бъдещето на Договора за ЕОАЕ
Бъдеща многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г.

• Подобряване на използването на гласуването с квалифицирано мнозинство в
рамките на общата външна политика
• Подобряване на използването на гласуването с квалифицирано мнозинство и на
обикновената законодателна процедура по въпросите на вътрешния пазар,
включително социалните и данъчните въпроси
• Разширяване на задачите на Европейската прокуратура с цел включване в тях на
борбата срещу тероризма
• Засилване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране
в ежедневното функциониране на Европейския съюз
• Засилване на ефикасността на ръководството на Европейския съюз
Възможна неофициална среща на ЕС-27 във Виена, Австрия

Октомври

18-19/10 Европейски съвет/Среща на ЕС-27
Инициатива за укрепване на прилагането на принципите на правовата държава в ЕС

Декември
Юни г.
Juni

13-14/12 Европейски съвет/Среща на ЕС-27
30/03 Възможно извънредно заседание на Европейския съвет за вземане на окончателно
решение с единодушие относно бъдещето на Европа в Сибиу, Румъния
Избори за Европейски парламент

