HOGYAN TOVÁBB RÓMA UTÁN?
EREDMÉNYKÖZPONTÚ MENETRENDÜNK
VÉGREHAJTÁSA: A RÓMAI PROGRAM

„Azokra a dolgokra összpontosítunk, amelyek valóban számítanak: az
emberek életét megkönnyítő konkrét intézkedésekre. A Római Szerződések
hatvanadik évfordulóján egységesen kell képviselnünk egy eredményközpontú
programot. A Bizottság munkaprogramja pontosan erről szól.”
Jean-Claude Juncker elnök, a Bizottság éves munkaprogramjának ismertetése
(2016. október 25.)

A Római Nyilatkozat:
„Ezekben a változó időkben, és tudatában polgáraink aggályainak, elkötelezzük magunkat a római program mellett,
és az alábbiakon fogunk munkálkodni:

1. BIZTONSÁGOS ÉS VÉDETT EURÓPA: olyan Unió, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon

mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó
migrációs politikát folytat; olyan Európa, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen.

2. VIRÁGZÓ ÉS FENNTARTHATÓ EURÓPA: olyan Unió, amely elősegíti a növekedést és a munkahelyteremtést; olyan Unió,

ahol az erős, összekapcsolt, folyamatosan fejlődő egységes piac – amely képes élni a technológiai átalakulással –, valamint a stabil és
egyre erősebb közös valuta révén újabb kapuk nyílnak meg a növekedés, a kohézió, a versenyképesség, az innováció és a kereskedelem
előtt, különösen a kis- és középvállalkozások számára; olyan Unió, amely a beruházások, a strukturális reformok, valamint a gazdasági
és monetáris unió megvalósítását célzó intézkedések révén elősegíti a tartós és fenntartható növekedést; olyan Unió, melyet a gazdasági konvergencia
jellemez; olyan Unió, ahol biztosított az energiaellátás és megfizethető az energia, a környezet pedig tiszta és biztonságos.

3. SZOCIÁLIS EURÓPA: olyan Unió, amely a fenntartható fejlődés alapjain nyugszik és amely előmozdítja a gazdasági

és társadalmi fejlődést, a kohéziót és a konvergenciát, ugyanakkor megőrzi a belső piac integritását; az egyes nemzeti rendszerek
különbözőségeinek és a szociális partnerek kulcsszerepének figyelembevételével működő Unió; a nők és a férfiak egyenlőségét előmozdító,
valamint mindenki számára jogokat és egyenlő esélyeket biztosító Unió; olyan Unió, amely felveszi a küzdelmet a munkanélküliséggel, a
diszkriminációval, a társadalmi kirekesztődéssel és a szegénységgel; olyan Unió, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek
és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió.

4. A NEMZETKÖZI PORONDON ERŐTELJESEBBEN FELLÉPŐ EURÓPA: olyan Unió, amely továbbfejleszti

a meglévő partnerségeit, újakat épít ki, és amely a stabilitást és a prosperitást mozdítja elő nemcsak közvetlen, keleti és déli
szomszédságában, hanem a Közel-Keleten és Afrikában is, csakúgy, mint az egész világon; olyan Unió, amely kész nagyobb
felelősséget vállalni és támogatást nyújtani egy versenyképesebb és integráltabb védelmi ipar megteremtése érdekében; olyan Unió,
amely elkötelezett a tagállamok közös biztonságának és védelmének megerősítése iránt, többek között az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetével együttműködve, biztosítva a két szervezet tevékenységeinek kiegészítő jellegét, valamint figyelembe véve a tagállami körülményeket
és jogi vállalásokat; az ENSZ-ben szerepet vállaló Unió, amely kiáll a szabályokon alapuló többoldalú rendszer mellett, amely büszkén képviseli
értékeit, megvédi polgárait, előmozdítja a szabad és tisztességes kereskedelmet, és amely előremutató globális éghajlat-politikát folytat.
Abban a szilárd hitben fogunk törekedni ezen célok elérésére, hogy Európa jövője a mi kezünkben van, és hogy e célok elérésének legjobb
eszköze az Európai Unió. Elkötelezzük magunkat az iránt, hogy meghallgassuk a polgáraink által megfogalmazott aggályokat, és együtt
fogunk működni tagállami parlamentjeinkkel. (…)
Vezetőkként – az Európai Tanács és az intézményeink nyújtotta keretek között munkálkodva – gondoskodni fogunk a mai napon elfogadott
program végrehajtásáról, hogy az formálhassa jövőnket. A jó ügyért egyesültünk. Európa jelenti a közös jövőnket.”
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A fehér könyv folyamata
A Juncker-Bizottság kiveszi részét a teendőkből: Juncker elnök március 1-jén bemutatta az Európa jövőjéről szóló fehér
könyvet. Ez a dokumentum elindítja azt a folyamatot, amelynek során az EU27 dönt az Unió jövőjéről. Az európai városokban
és régiókban Európa jövőjéről szóló vitasorozat veszi kezdetét. Ugyancsak a fehér könyv folyamatának részeként a Bizottság
öt vitaanyagot fog bemutatni az Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú témákról. A felmerülő gondolatokat Juncker
elnök az Unió helyzetéről szóló, 2017. szeptemberi beszédében viszi tovább, majd az Európai Tanács 2017. decemberi ülésén
levonhatja az első következtetéseit. Mindez hozzájárul majd ahhoz, hogy a 2019 júniusában esedékes európai parlamenti
választásokig még idejében döntés szülessen a következő lépésekről.

2017. március

Március 1.
A Bizottság fehér könyve Európa jövőjéről
25/03
Római csúcstalálkozó a Római Szerződések hatvanadik évfordulója alkalmából

Április

Május

Április 26.
A szociális jogok európai pillérére vonatkozó javaslatok előterjesztése, amit a szociális
védelemhez való hozzáférésre, a munkaadók tájékoztatási kötelezettségéről szóló irányelv
felülvizsgálatára, a munkaidő-irányelv végrehajtására, valamint a dolgozó szülők által a munka és a
magánélet összeegyeztetése terén tapasztalt kihívásokra irányuló kezdeményezések fognak kísérni
Április
A Bizottság vitaanyaga Európa szociális dimenziójáról
Május
A Bizottság vitaanyaga a globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról
Május
A Bizottság vitaanyaga a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről

Június

Június
A Bizottság vitaanyaga az európai védelem jövőjéről
Június 9.
Biztonsági és védelmi konferencia, Prága, Cseh Köztársaság
Június
A Bizottság vitaanyaga az uniós pénzügyek jövőjéről

Szeptember

Szeptember 11-i hét
Juncker elnök 2017. évi beszéde az Unió helyzetéről

November

November 17.
Szociális csúcstalálkozó, Göteborg, Svédország

December

December 14–15.
Európai Tanács

2019. június

2019. június
Európai parlamenti választások
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