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„Vize jednotnější, silnější a demokratičtější Evropy, kterou dnes předkládám, v sobě 
zahrnuje prvky ze všech scénářů, které jsem navrhl v březnu. Ale naše budoucnost 
nemůže zůstat jen scénářem. Musíme naši budoucí Unii začít připravovat už dnes.“

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie,13. září 2017

PLÁN NA VYBUDOVÁNÍ 
JEDNOTNĚJŠÍ, SILNĚJŠÍ A 
DEMOKRATIČTĚJŠÍ UNIE 

Uplynulých dvanáct měsíců bylo pro evropské občany náročných. To vyžadovalo od orgánů EU a od členských států 
usilovnou práci a politické vedení. 

Pro udržení evropského projektu na nastoupené cestě představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v 
projevu o stavu Unie dne 14. září 2016 pozitivní program pro Evropu, která chrání, posiluje a brání. Toto sdělení bylo 
příznivě přijato Evropským parlamentem i vedoucími představiteli EU27 na summitu v Bratislavě. 

V rámci pokračování práce na pozitivním programu Komise v březnu tohoto roku představila bílou knihu o budoucnosti 
Evropy, ve které bylo nabídnuto pět scénářů, jak by Evropa mohla vypadat do roku 2025. O tři týdny později se sešli 
vedoucí představitelé EU27, aby společně oslavili 60. výročí Římských smluv a obnovili své sliby v „Římském prohlášení“, 
ve kterém souhlasili s myšlenkou „učinit Evropskou unii silnější a odolnější prostřednictvím ještě větší jednoty.“ 

Nyní se nám naskýtá příležitost, abychom provedli širší reformu naší Unie. Aby této reformě udal směr a podnítil diskusi, 
navrhl předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie ze dne 13. září 2017  plán na vybudování jednotnější, silnější a 
demokratičtější Unie.

září 2017 13. září — projev předsedy Junckera o stavu Unie 

28. září — neformální večeře hlav států a předsedů vlád EU věnovaná 
budoucnosti Evropy v Tallinnu v Estonsku

17. listopadu — sociální summit v Göteborgu ve Švédsku
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6. prosince — balíček návrhů týkající se hospodářské a měnové unie

• Transformace Evropského mechanismu stability na Evropský měnový fond 
• Vytvoření rozpočtové položky pro eurozónu v rámci rozpočtu EU, která bude mít čtyři 

funkce: 1) pomoc se strukturální reformou, 2) stabilizační funkci, 3) mechanismus jištění 
pro bankovní unii a 4) konvergenční nástroj pro poskytování předvstupní pomoci členským 
státům mimo eurozónu

• Integrace podstaty Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii 
do práva EU

• Vytvoření zdvojené funkce evropského ministra hospodářství a financí 

14. prosince – 15. prosince — Evropská rada / zasedání EU27

Strategie pro úspěšné přistoupení Srbska a Černé Hory k EU jako nejlépe připravených 
kandidátských zemí na západním Balkáně 

Případné neformální zasedání EU27 v Sofiiv Bulharsku  

Budoucí víceletý finanční rámec pro období po roce 2020 

28. června – 29. června — Evropská rada / zasedání EU27 

•  Budoucnost politiky EU v oblasti energetiky a klimatu, včetně budoucnosti 
Smlouvy o Euratomu 

•  Zlepšení využití hlasování kvalifikovanou většinou ve společné zahraniční politice

•  Zlepšení využití hlasování kvalifikovanou většinou a řádného legislativního postupu v 
záležitostech vnitřního trhu, včetně sociálních a daňových záležitostí

•  Rozšíření úkolů Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby zahrnovaly boj proti 
terorismu 

•  Zlepšení subsidiarity, proporcionality a právní úpravy v každodenním fungování 
Evropské unie 

•  Zlepšení efektivnosti při řízení Evropské unie 

Případné neformální zasedání EU27 ve Vídni v Rakousku

18. října – 19. října — Evropská rada / zasedání EU27

Iniciativa pro posílení prosazování právního státu v Evropské unii 

13. prosince – 14. prosince — Evropská rada / zasedání EU27

30. března – případné mimořádné zasedání Evropské rady pro přijetí jednomyslného 
konečného rozhodnutí o budoucnosti Evropy v Sibiu v Rumunsku

Volby do Evropského parlamentu

prosinec


