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Relatório dos Cipéo Presidentes traça um plano
para refõrçar a União Econ ‘mca e Monetária
europeia a partir de 1 de jul o de 2015
Os cinco Presidentes - o Presi
dente da Comissão Europeia,
ican-Claude Junclçer, eia eon—
junto com o Presidente da Ci
meira do Euro, Donald Tusk, o
Presidente do Eurogrupo,
icroen Dijsselbloein, o Presi
dente do Banco Central Euro
peu, Mano Draghi e o Presi
dente do Parlamento Europeu,
Mania Sehulz revelaram pla
nos ambiciosos sobre a forma
de aprofundar a União Econó
mica e Monetária (UEM) a

partir de 1 de julho de 2015,
coo, vista á sua conclusão o
mais tardar em 2025 Para que
a sua visão do fluturo da UEM
se tome realidade, apresentam
medidas concretas que deve
rão ser implementadas ao lon
go de Irés fases: ao passo que
algumas ações terão de ser
avançadas já nos próximos
anos, como por exemplo a in
trodução de uni Sistema Euro
peu de Seguro de Depósitos,
outras vão niais longe no que

se refere à partilha da sobera
nia entre os Estados-Membros
cuja i~ioccla nacional e o curo,
como por exemplo a criação
de tini Tesouro da área do curo
110 flituro. Tal
inscreve-se na
perspetiva dos
Cinco Presi
dentes, segun
do a qual a
tónica deve ser
colocada mais
além, passan

do das regras para as institui
ções, para se garantir Lima ar
qtntetura sólida e transparente
para a UEM. Conseguir uma
União Económica e Monetária

mais aprofundada e titia tem
sido uma das li) principais
prioridades
do Presidente
Juneker, de acordo com as
suas Orientações Politicas.
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Sessão de Informação sobre o Ano Europeu do Desenvolvimento #AED2O1S
O Centro de Informação Europe Direct de Aveiro des
locou-se recentemente ao Instituto Duarte Lemos pan
uma sessão de inforniação sobre a União Europeia, no
ãmbito do “Aao Europeu para o Desenvolvimento—
2015”, tendo como destinatários os jovens membros
do Clube da Europa. A coordenadora do Europc Direet
Aveiro, Maria Manuel Azevedo e a voluntária ilaliana
do Serviço Voluntário Europeu, Fcderica Guida, pres
taram esclarectnientos aos alunos nos mais variados

domínios das temáticas europeias, nomeadamente
acerca do significado do Ano Europeu, os objetivos do
Ano Europeu, o papel da União Europeia no alcançar
dos objetivos de Descavolvimento do Milénio, a opini
ão dos eidadaos sobre a ajuda ao desenvolvimento, a
UE como principal doador mundial, os resutiados da
ação da União Europeia no domínio do desenvolvi
niento e os progratnas dc intcreãnibio edueaetunal co
mo o Erasmus +.
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Os metnbros do clube puderam assim ficar mais escla
reeidos sobre o importante papel da União Europeia
tantas vezes desconhecido, nas causas relacionadas
com o desenvolvimento a nivel mundial. Aos alunos
foi também possibilitada a hipótese de questionarem as
oradoras aceita dos mais variados programas da União
Europeia, tendo em conta o seu futuro como cidadãos
de unia Europa cada vez mais unido na diveisidade de
povos, línguas e culturas.

