ROOMATSA ETEENPÄIN
TOTEUTAMME MYÖNTEISTÄ
TOIMINTASUUNNITELMAA: ROOMAN AGENDA

“Komissio keskittyy kaikkein tärkeimpiin asioihin ja konkreettisiin toimiin,
jotka todella vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Meillä on
oltava yhteinen positiivinen päämäärä, kun Rooman sopimukset täyttävät
60 vuotta. Siitä tässä työohjelmassa on kyse.”
Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitellessään komission vuotuisen työohjelman
(25.10.2016)

Rooman julistus:
“Näinä muutoksen aikoina, tietoisina kansalaistemme huolenaiheista, sitoudumme Rooman agendaan ja lupaamme
tehdä työtä seuraavan hyväksi:

1. TURVALLINEN JA SUOJATTU EUROOPPA: unioni, jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat

liikkua vapaasti, joka huolehtii ulkorajojensa turvallisuudesta ja harjoittaa tehokasta, vastuullista ja kestävää kansainvälisten
normien mukaista muuttoliikepolitiikkaa; Eurooppa, joka torjuu päättäväisesti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

2. VAURAS JA KESTÄVÄSTI KEHITTYVÄ EUROOPPA: unioni, joka luo kasvua ja työpaikkoja, jonka

vahvat, verkottuneet ja teknologisen muutoksen sisäistäneet kehittyvät sisämarkkinat sekä vakaa ja entistä vahvempi
yhteinen raha avaavat mahdollisuuksia kasvuun, koheesioon, kilpailukykyyn, innovointiin ja vaihtoon erityisesti pienille
ja keskisuurille yrityksille; unioni, joka edistää jatkuvaa ja kestävää kasvua investoinnein, rakenneuudistuksin ja talousja rahaliiton viimeistelyyn tähtäävin toimin; unioni, jonka taloudet lähentyvät toisiaan; unioni, jossa energian saanti on turvattu ja
energian hinnat kohtuulliset ja jossa on puhdas ja turvallinen ympäristö.

3. A SOSIAALINEN EUROOPPA: unioni, joka kestävän kasvun pohjalta edistää taloudellista ja sosiaalista

kehitystä sekä koheesiota ja lähentymistä huolehtien samalla sisämarkkinoidensa eheydestä; unioni, joka ottaa huomioon
kansallisten järjestelmien monimuotoisuuden ja työmarkkinaosapuolten avainaseman; unioni, joka edistää naisten ja
miesten tasa-arvoa sekä kaikille kuuluvia oikeuksia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia; unioni, joka torjuu työttömyyttä,
syrjintää, sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä; unioni, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä
kaikkialta Euroopasta; unioni, joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

4. VAHVEMPI EUROOPPA GLOBAALISTUNEESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ: unioni, joka kehittää

olemassa olevia yhteistyösiteitä ja luo uusia kumppanuuksia, edistää vakautta ja vaurautta itäisessä ja eteläisessä
naapurustossaan mutta myös Lähi-idän ja Afrikan maissa sekä maailmanlaajuisesti; unioni, joka on valmis ottamaan
lisää vastuuta ja tukemaan kilpailukykyisemmän ja yhdentyneemmän puolustusteollisuuden rakentamisessa; unioni,
joka on sitoutunut vahvistamaan yhteistä turvallisuuttaan ja puolustustaan myös yhteistyössä ja täydentävästi
Pohjois-Atlantin puolustusliiton kanssa kansalliset olosuhteet ja oikeudelliset sitoumukset huomioiden; unioni, joka on sitoutunut
Yhdistyneisiin kansakuntiin ja puolustamaan sääntöihin perustuvaa monenvälistä järjestelmää, on ylpeä arvoistaan ja suojelee
kansalaisiaan sekä edistää vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa ja positiivista globaalia ilmastopolitiikkaa.
Pyrimme näihin tavoitteisiin uskoen vakaasti siihen, että Euroopan tulevaisuus on meidän omissa käsissämme ja että Euroopan
unioni on paras väline tavoitteidemme saavuttamiseksi. Lupaamme kuunnella kansalaistemme ilmaisemia huolenaiheita ja vastata niihin, ja toimimme yhteistyössä kansallisten parlamenttiemme kanssa. (…)
Me johtajina aiomme Eurooppa-neuvostossa ja toimielintemme kesken yhteistyötä tehden varmistaa, että tänään sopimamme
agenda toteutetaan niin, että siitä tulee huomispäivän todellisuutta. Olemme yhdistyneet parempaa tulevaisuutta varten. Eurooppa on yhteinen tulevaisuutemme.”
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Valkoisen kirjan prosessi
Junckerin komissio antaa oman panoksensa: puheenjohtaja Juncker esitti 1. maaliskuuta Valkoisen kirjan Euroopan
tulevaisuudesta. Se antaa alkusysäyksen prosessille, jossa 27 jäsenvaltiota päättävät yhdessä tulevaisuudestaan. Euroopan
eri kaupungeissa ja alueilla järjestetään vuoropuheluiden sarja, jossa käsitellään Euroopan tulevaisuutta. Osana valkoisen kirjan
prosessia komissio aikoo esittää viisi keskusteluasiakirjaa, jotka käsittelevät Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiä aihealueita.
Puheenjohtaja Juncker vie näitä ajatuksia eteenpäin unionin tilaa koskevassa puheessaan syyskuussa 2017, ja Eurooppa-neuvosto
voisi esittää ensimmäiset päätelmänsä joulukuussa 2017 pidettävässä kokouksessaan. Tämän pohjalta pitäisi olla helpompaa
päättää EU:n tulevasta suunnasta hyvissä ajoin ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.
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