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Evropa, která chrání, posiluje
práva a brání
13. prosince 2016

Nacházíme se na rozcestí, které je pro Evropskou unii kritické. V období mnoha globálních, ekonomických,
ekologických a společenských výzev. Evropští občané proto od Evropské unie očekávají, že konkrétními
kroky pomůže řešit ty největší z nich.
Mají-li naše snahy přinést výsledky tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, je nutno, aby Evropský parlament,
Rada a Evropská komise pracovaly v úzkém sepětí, zejména pokud jde o legislativní proces na evropské
úrovni. Právě proto jsme se v bodě 7 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení
tvorby právních předpisů, v souladu s čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, zavázali, že se každý rok
dohodneme na určitém počtu návrhů, které chceme v legislativním procesu učinit prioritou.
Bude pokračovat práce na všech legislativních návrzích, vybrané iniciativy však budeme v rámci
legislativního procesu projednávat prioritně ve snaze zajistit, aby se u nich podařilo dosáhnout zásadního
pokroku a byly pokud možno přijaty do konce roku 2017. Jsou jimi:
1. N
 ový impulz vytváření pracovních míst, růstu a investicím, zejména: zdvojnásobením a posílením
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0), modernizací nástrojů na ochranu obchodu,
zlepšením nakládání s odpady v rámci oběhového hospodářství, dokončením bankovní unie – v rámci
snah o prohloubení hospodářské a měnové unie – tak, aby bylo v rovnováze sdílení rizik a snižování
rizik, a vytvořením bezpečnějších a transparentnějších trhů pro sekuritizaci a zlepšením prospektů pro
cenné papíry, aby vznikla unie kapitálových trhů;
2. Zaměření na sociální rozměr Evropské unie, zejména rozšířením Iniciativy na podporu zaměstnanosti
mladých, zlepšením koordinace sociálního zabezpečení, přijetím Evropského aktu přístupnosti a
vytvořením evropského sboru solidarity;
3. Lepší ochrana bezpečnosti našich občanů, zejména zlepšením ochrany našich vnějších hranic pomocí
systému vstupu/výstupu, systému inteligentních hranic a Evropského systému pro cestovní informace a
povolení (ETIAS), zesílením kontroly nabývání a držení střelných zbraní, lepšími nástroji pro kriminalizaci
terorismu a boj proti praní peněz a financování terorismu a výměnou informací o státních příslušnících
třetích zemí v Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS);
4. Reformování a rozvíjení naší migrační politiky v duchu odpovědnosti a solidarity, zejména reformou
společného evropského azylového systému (včetně dublinského mechanismu), souborem předpisů v
oblasti legální migrace a plánem vnějších investic, který má pomoci řešit základní příčiny migrace
zvýšením investic a vytvářením pracovních míst v partnerských zemích;

5. Naplnění našeho závazku vytvořit propojený digitální jednotný trh, zejména reformou právního rámce EU
pro telekomunikace a autorské právo, využíváním pásma 700 MHz v celé Unii, zamezením neopodstatněnému
zeměpisnému blokování, revizí směrnice o audiovizuálních mediálních službách a dokončením prací na
modernizaci našich společných pravidel pro ochranu osobních údajů;
6. Splnění našeho cíle ambiciózní energetické unie a na budoucnost orientované politiky v oblasti změny
klimatu, zejména uskutečňováním rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, kroky v
návaznosti na Pařížskou dohodu a balíčkem Čistá energie pro všechny Evropany.
Dále se shodujeme na tom, že je třeba dosáhnout pokroku také v těchto důležitých otázkách:
•

trvalé neochvějné prosazování společných evropských hodnot, právního státu a základních práv, včetně
našeho společného odhodlání postavit se diskriminaci a xenofobii;

•

potírání daňových podvodů, daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti a také zajištění efektivního a
spravedlivého daňového systému;

•

zachování zásady volného pohybu pracovní síly, konkrétně zajištěním spravedlivosti a odpovídající míry
sociální ochrany a sociálních práv;

•

posílení role Evropy při ochraně a hájení našich zájmů za jejími hranicemi a při napomáhání stabilitě,
bezpečnosti a míru.

Jsme i nadále pevně odhodláni prosazovat řádné uplatňování platných právních předpisů a vynucování jejich
dodržování.
Ve svých funkcích předsedů Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise budeme pravidelně kontrolovat
včasné a účinné naplňování tohoto společného prohlášení.
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