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FÖRVERKLIGANDE AV VÅR POSITIVA
AGENDA: ROMAGENDAN

”Vi fokuserar på det som är viktigt, konkreta åtgärder som gör människors
liv bättre. När Romfördragen fyller 60 år måste vi enas om en positiv
agenda. Det är vad kommissionens arbetsprogram handlar om.”
Ordförande Jean-Claude Juncker presenterar kommissionens årliga arbetsprogram
(25 oktober 2016)

Romförklaringen:
”I dessa tider av förändring och i medvetenhet om våra medborgares farhågor ställer vi oss bakom Romagendan och
förbinder oss att verka för:

1. ETT TRYGGT OCH SÄKERT EUROPA: en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig
fritt, där våra yttre gränser är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar
internationella normer; ett Europa som är fast beslutet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

2. ETT BLOMSTRANDE OCH HÅLLBART EUROPA: en union som skapar tillväxt och arbetstillfällen; en union

där en stark och sammanlänkad inre marknad, som är under ständig utveckling och som välkomnar teknisk omvandling,
och en stabil och ytterligare stärkt gemensam valuta ger möjligheter till tillväxt, sammanhållning, konkurrenskraft,
innovation och utbyten, särskilt för små och medelstora företag; en union som främjar en ihållande och hållbar tillväxt
genom investeringar, strukturreformer och en fortsatt strävan mot ett fullbordande av Ekonomiska och monetära unionen; en union
där ekonomierna konvergerar; en union med energitrygghet till ett överkomligt pris och en ren och säker miljö.

3. ETT SOCIALT EUROPA: en union som på grundval av en hållbar tillväxt främjar ekonomiska och sociala

framsteg samt sammanhållning och konvergens, samtidigt som man upprätthåller den inre marknadens integritet; en
union som tar hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll; en union
som främjar såväl jämställdhet mellan kvinnor och män som rättigheter och lika möjligheter för alla; en union som bekämpar
arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom; en union där ungdomar får den bästa utbildningen och kan studera
och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald.

4. ETT STARKARE EUROPA PÅ DEN GLOBALA ARENAN: en union som vidareutvecklar befintliga partnerskap

och bygger nya, och som främjar stabilitet och välstånd i sitt omedelbara grannskap österut och söderut men även i
Mellanöstern och hela Afrika och i världen i stort; en union som är beredd att ta större ansvar och bidra till att skapa en mer
konkurrenskraftig och integrerad försvarsindustri; en union som är fast besluten att stärka sin gemensamma säkerhet och
sitt gemensamma försvar – även i samarbete med och som komplement till Nordatlantiska fördragsorganisationen – med beaktande av
nationella förhållanden och rättsliga åtaganden; en union som är engagerad i Förenta nationerna och står för ett regelbaserat multilateralt
system, är stolt över sina värden och skyddar sin befolkning samt främjar fri och rättvis handel och en positiv global klimatpolitik.
Vi kommer att eftersträva dessa mål i den fasta tron att Europas framtid ligger i våra egna händer och att Europeiska unionen är
det bästa verktyget för att uppnå våra mål. Vi förbinder oss att lyssna på och besvara de farhågor som våra medborgare ger uttryck
för och kommer att samarbeta med våra nationella parlament. (…)
Vi som ledare, som arbetar tillsammans inom Europeiska rådet och i våra institutioner, kommer att se till att dagens agenda
genomförs, så att den blir morgondagens verklighet. Vi har slutit oss samman till det bättre. Europa är vår gemensamma framtid.”
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Vitboksprocessen
Junckerkommissionen kommer att axla sin roll: Vitboken om EU:s framtid lades fram av EU-kommissionens ordförande JeanClaude Juncker den 1 mars i år. Den är början på en process då EU-27 beslutar om unionens framtid. En rad debatter om Europas
framtid kommer att hållas i städer och regioner i Europa. Som en del av vitboksprocessen kommer kommissionen också att lägga
fram fem diskussionsunderlag om frågor som är viktiga för Europas framtid. Jean-Claude Juncker kommer att föra de här idéerna
framåt i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017, innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i
december 2017. Det kommer att underlätta beslut om vad som ska göras i god tid före EU-valet i juni 2019.

Mars 2017

01 mars
Kommissionens vitbok om EU:s framtid
25 mars
Toppmöte i Rom för att fira Romfördragens 60-årsdag

April

26 april
Europeiska pelaren för sociala rättigheter, åtföljt av initiativ om tillgång till socialt
skydd, översyn av direktivet om skriftligt meddelande, genomförande av arbetstidsdirektivet
och hantering av utmaningarna med att hitta en balans mellan arbets- och privatliv som
arbetande familjer ställs inför
April
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension

Maj

Maj
Kommissionens diskussionsunderlag om att möta globaliseringen
Maj
Kommissionens diskussionsunderlag om att fördjupa Ekonomiska och monetära
unionen

Juni

Juni
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s försvar i framtiden
9 juni
Konferens om säkerhet och försvar, Prag (Tjeckien)
Juni
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s finanser i framtiden

September

Veckan som börjar den 11 september
Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017

November

17 november
Socialpolitiskt toppmöte, Göteborg (Sverige)

December

14–15 december
Europeiska rådet

Juni 2019

Juni 2019
Val till Europaparlamentet
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