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Euroopan unioni on tällä hetkellä käännekohdassa. Vastassamme on useita maailmanlaajuisia haasteita,
jotka liittyvät talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Niinpä unionin kansalaiset odottavat Euroopan
unionilta konkreettisia toimia, joiden avulla voidaan käsitellä haasteista suurimpia.
Jotta tuloksia saataisiin siellä, missä niitä eniten tarvitaan, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Erityisesti tämä koskee unionin lainsäädäntöprosessia. Tämän vuoksi
sitouduimme paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten sopimuksen 7
kohdassa – joka pohjautuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohtaan – siihen, että
sovimme joka vuosi joukosta ehdotuksia, joita olisi käsiteltävä ensisijaisina lainsäädäntöprosessissa.
Työ kaikkien lainsäädäntöehdotusten parissa jatkuu, mutta ensi vuonna etusijalla lainsäädäntöprosessissa
ovat seuraavassa luetellut aloitteet, joita pyritään edistämään huomattavasti ja jotka mahdollisuuksien
mukaan pyritään saamaan päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä
1. uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin erityisesti kaksinkertaistamalla Euroopan
strategisten investointien rahaston varat ja vahvistamalla sitä (ESIR 2.0), uudenaikaistamalla kaupan
suojatoimia, parantamalla jätehuoltoa kiertotalouden puitteissa, täydentämällä pankkiunionia osana
talous- ja rahaliiton syventämistä, niin että tasapainotetaan riskinjakoa ja riskien vähentämistä,
sekä luomalla turvallisemmat ja avoimemmat arvopaperistamismarkkinat ja parantamalla
arvopaperiesitteitä, jotta saadaan aikaan päämarkkinaunioni
2. Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottaminen erityisesti tehostamalla
nuorisotyöllisyysaloitetta, parantamalla sosiaaliturvan yhteensovittamista, antamalla esteettömyyttä
koskeva eurooppalainen säädös ja perustamalla Euroopan solidaarisuusjoukot
3. 
unionin kansalaisten turvallisuuden kohentaminen erityisesti parantamalla ulkorajojen suojelua
rajanylitystietojärjestelmän, älykkäät rajat -paketin ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän
(ETIAS) avulla, tehostamalla tuliaseiden hankkimisen ja hallussapidon valvontaa, parantamalla
välineitä terrorismin kriminalisoimiseksi ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sekä
vaihtamalla tietoja kolmansien maiden kansalaisista eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän
(ECRIS) kautta

4. 
unionin muuttoliikepolitiikan uudistaminen ja kehittäminen vastuun ja solidaarisuuden hengessä
erityisesti uudistamalla Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä (mukaan lukien Dublinin järjestelmä)
sekä laillista maahanmuuttoa koskevan paketin ja ulkoisen investointiohjelman avulla, jotta voidaan puuttua
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin lisäämällä investointeja ja luomalla työpaikkoja kumppanuusmaissa
5. yhdennettyjä digitaalisia sisämarkkinoita koskevan sitoumuksen täytäntöönpano erityisesti uudistamalla
unionin televiestintäalaa ja tekijänoikeuksia, ottamalla unionissa käyttöön 700 MHz:n taajuus, estämällä
perusteettomat geoblokkaukset, tarkistamalla audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä ja
saattamalla loppuun yhteisten tietosuojasääntöjen ajantasaistaminen
6. pitkälle menevää energiaunionia koskevan tavoitteen toteuttaminen ja tulevaisuuteen suuntautuvan
ilmastonmuutospolitiikan noudattaminen erityisesti panemalla täytäntöön ilmasto- ja energiapuitteet 2030,
Pariisin sopimuksen jatkotoimet ja ”puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -paketti
Lisäksi olemme yhtä mieltä siitä, että edistystä tarvitaan myös seuraavissa tärkeissä asioissa:
•

yhteisistä eurooppalaisista arvoista, oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista kiinni pitäminen, mihin
kuuluu yhteinen sitoumuksemme torjua syrjintää ja muukalaisvihamielisyyttä

•

veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjuminen ja kestävän ja oikeudenmukaisen verojärjestelmän
takaaminen

•

työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen turvaaminen, erityisesti varmistamalla oikeudenmukaisuus,
riittävä sosiaaliturva ja sosiaaliset oikeudet

•

Euroopan aseman vahvistaminen etujemme suojelemisessa ja puolustamisessa Euroopan rajojen
ulkopuolella ja vakauden, turvallisuuden ja rauhan edistämisessä.

Sitoudumme jatkossakin nykyisen lainsäädännön asianmukaiseen täytäntöönpanoon ja sen valvontaan.
Me – Euroopan parlamentin puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja – seuraamme
säännöllisesti tämän yhteisen julistuksen oikea-aikaista ja tehokasta täytäntöönpanoa.
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