Κοινή δήλωση σχετικά με
τις νομοθετικές προτεραιότητες
της ΕΕ για το 2017

Δημιουργία μιας Ευρώπης που
προστατεύει, ενδυναμώνει και
υπερασπίζεται τους πολίτες της
13 Δεκεμβρίου 2016

Οι καιροί είναι κρίσιμοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια εποχή με πολλές παγκόσμιες προκλήσεις σε σχέση
με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση να φέρει αισθητή αλλαγή με το να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι μεγαλύτερες από αυτές τις
προκλήσεις.
Προκειμένου να επιτυγχάνονται αποτελέσματα εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία, πρέπει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζονται στενά, ιδίως στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας. Γι’ αυτό και έχουμε δεσμευτεί, με την παράγραφο 7 της διοργανικής
συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, που απηχεί το άρθρο 17
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμφωνούμε κάθε χρόνο σε ορισμένες προτάσεις
στις οποίες θέλουμε να δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας.
Ενώ θα συνεχιστούν οι εργασίες για όλες τις νομοθετικές προτάσεις, προτεραιότητα θα δοθεί στις ακόλουθες
πρωτοβουλίες κατά τη νομοθετική διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη σημαντικής προόδου σε
αυτές και, αν είναι δυνατόν, η ολοκλήρωσή τους πριν από το τέλος του 2017:
1. Ν
 έα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ιδίως με τον διπλασιασμό και την
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI 2.0), με τον εκσυγχρονισμό των
Μέσων Εμπορικής Άμυνας, με τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων σε μια κυκλική οικονομία, με την
ολοκλήρωση, ως μέρος των προσπαθειών για εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης,
της Τραπεζικής Ένωσης κατά τρόπο που να εξισορροπεί τον επιμερισμό των κινδύνων με τη μείωση του
κινδύνου, και με τη δημιουργία ασφαλέστερων και διαφανέστερων αγορών τιτλοποίησης και βελτιωμένων
φυλλαδίων για τις κινητές αξίες, προκειμένου να επιτευχθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών·
2. Πραγμάτωση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με τη βελτίωση της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, με τη βελτίωση του συντονισμού στην κοινωνική ασφάλιση,
με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, και με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης·
3. Κ
 αλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών μας, ιδίως με την καλύτερη προστασία των
εξωτερικών μας συνόρων μέσω του Συστήματος εισόδου/εξόδου, της Έξυπνης διαχείρισης συνόρων
και του Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS), με την ενίσχυση του ελέγχου
της απόκτησης και της κατοχής πυροβόλων όπλων, με βελτιωμένα μέσα για την ποινικοποίηση της
τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και με την ανταλλαγή πληροφοριών για υπηκόους τρίτων χωρών
μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)·

4. Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής μας σε πνεύμα ευθύνης και αλληλεγγύης, ιδίως
με τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού του
Δουβλίνου), με τη δέσμη για τη νόμιμη μετανάστευση και με το Εξωτερικό Επενδυτικό σχέδιο, που θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης μέσω της τόνωσης των επενδύσεων και της
δημιουργίας απασχόλησης στις χώρες εταίρους·
5. Τήρηση της δέσμευσής μας για την υλοποίηση μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως με τις
ενωσιακές μεταρρυθμίσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με
τη χρήση της ζώνης των 700 MHz στην Ένωση, με την αποτροπή του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού,
με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και με την ολοκλήρωση του έργου
του εκσυγχρονισμού των κοινών κανόνων μας για την προστασία των δεδομένων·
6. Επίτευξη του στόχου μας για μια φιλόδοξη Ενεργειακή Ένωση και μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική
αλλαγή, ιδίως με την υλοποίηση του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, με την επακολούθηση
της συμφωνίας του Παρισιού, και με τη δέσμη Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.
Επιπλέον, συμφωνούμε ότι χρειάζεται να σημειωθεί πρόοδος και επί των ακόλουθων σημαντικών ζητημάτων:
•

προσήλωση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης
της κοινής δέσμευσής μας για καταπολέμηση των διακρίσεων και της ξενοφοβίας·

•

καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής, και εξασφάλιση ενός υγιούς και δίκαιου
φορολογικού συστήματος·

•

προάσπιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ιδίως με την εξασφάλιση δικαιοσύνης,
επαρκούς επιπέδου κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών δικαιωμάτων·

•

ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης όσον αφορά την προστασία και την προάσπιση των συμφερόντων μας πέρα
από τα σύνορά της, και τη συμβολή στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη.

Θα συνεχίσουμε να προωθούμε με προσήλωση την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Εμείς, ως πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα
παρακολουθούμε σε τακτική βάση την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της παρούσας κοινής δήλωσης.
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