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Relatório dos Cinco Presidentes: a visão da União Europeia para reforçar o Euro
Um dos temas mais discutido nos últimos dias é o 1hLoro do Luro, com propostas de nmitos lideres euro
peus e economistas de renome. É também um tema
central da campanha eleitoral em Portugal. O Relatório
dos Cinco Presidentes, lançado em Juni,o, apresenta a
visão do futuro da União Económica e Monetária
(UEM) e traça planos ambiciosos sobre a foram dc
corno a reforçar com medidas concretas a curto, médio
e longo prazo, garantindo que esta tenha uma arquite
tuni mais sólida e transparente. O seu conteúdo, ali
mentado por intensos debates cota os EstadosMembros e a sociedade civil, é assinada pelos cinco
Presidentes - o Pre.sidctste da Comissão Europeia, .Jcan
-Claude Juneker, o Presidente da Cimeira do Curo.
Donald Tusk, o Presidente do Lurognipo, Jeroen Dijs
setbloem, o Presidente do Banco Central Europeu, Ma
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no Dnigbi e o Presidente do Parlamento Europeu,
Martin Sehulz. Conseguir tinia IJEM mais aprofunda
da e justa tem sido uma das 10 principais prioridades
do Presidente Juncker, dc acordo com as sumas Orienta
çôes Políticas. No lançamento do Relatório, a 22 dc
Junho, o Ptesidente Juneker aíirinoti o seguinte: “O
e,uv., é 1(1,70 ,,,oeda pcniilhcula por 19 Estados.
Membros e mais de 339 mil/mães de cidadãos. É alga
“e que Fios podemos o;gulluu’ e algo que protege a

,uaior legtlímidade deinociática, hoje. “os, os ci,;c-o
P,’es,de,ues, apresentamos a ‘lasso visão colo,,,,,, O
inundo inteira (em os o/lias postos eia nós e quer sabe,
a direção que ‘violas toma,t Hoje de,/inhnas a integra
ção ,,;anetá, *2 e caud,,zimo—la ao se,, destina fl,;al.»

Eio’opa. Mas é igualmente algo que pode funcionar
n;elhnmt :1 ;;o.sscm U,uãc, Económica e M’op;ekj,ia canil
nua a estar lura mpleia e eu assumi o compromisso, cio
ton,ar posse, de trabalhar ‘ia sentido de conso/,da,’ e

complemento,’ as medidas .sW,I precedentes que foi tu;
adotadas d,u-a,ite o crise, bem con,o de as tomam’ “ais
eq;n latiras do ponto de lista social e de as dotar de

l’a,’a mais n; ai-moções sobre assuntos emavpeus:
htip’ eceuropn.caiportugal
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