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Construirea unei Europe care le
oferă cetățenilor săi protecție,
îi ajută să își afirme drepturile
și îi apără
13 decembrie 2016

Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce. În această perioadă, ne confruntăm cu numeroase
provocări economice, societale și de mediu, cu implicații globale. Cetățenii europeni se așteaptă, prin
urmare, ca Uniunea Europeană să identifice soluții concrete la aceste probleme, oferind sprijinul necesar
pentru abordarea provocărilor celor mai stringente.
Pentru a putea realiza progrese în soluționarea problemelor majore, este necesar ca Parlamentul
European, Consiliul și Comisia Europeană să coopereze îndeaproape, în special în contextul desfășurării
procesului legislativ european. Prin urmare, aceste trei instituții au convenit, în conformitate cu punctul
7 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, care reflectă dispozițiile
articolului 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, să stabilească, în fiecare an, un anumit
număr de propuneri cărora le vor acorda un tratament prioritar în cadrul procesului legislativ.
Deși se vor depune în continuare eforturi pentru a pune în aplicare toate propunerile legislative prezentate,
următoarele inițiative vor beneficia de un tratament prioritar în cadrul procesului legislativ, astfel încât
să se poată realiza progrese substanțiale în direcția îndeplinirii obiectivelor lor și, dacă este posibil, să se
îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului 2017:
1. a
 sigurarea unui nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții,
în special prin: reînnoirea și consolidarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS 2.0),
modernizarea instrumentelor de apărare comercială, îmbunătățirea gestiunii deșeurilor în cadrul
economiei circulare, finalizarea uniunii bancare, ca parte a eforturilor de aprofundare a uniunii
economice și monetare, garantând, în același timp, un echilibru între eforturile de partajare a riscurilor
și cele de reducere a riscurilor, crearea unor piețe ale instrumentelor de securitizare mai sigure și
mai transparente și îmbunătățirea conținutului prospectelor pentru valorile mobiliare, cu scopul de a
permite finalizarea uniunii piețelor de capital;
2. dezvoltarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene, în special prin consolidarea inițiativei „Locuri de
muncă pentru tineri”, printr-o mai bună coordonare a sistemelor de securitate socială, prin punerea
în aplicare a propunerii de Act european privind accesibilitatea și prin crearea unui Corp european de
solidaritate;
3. consolidarea capacității de protecție a securității cetățenilor noștri, în special prin intermediul
unei protecții mai eficiente a frontierelor noastre externe cu ajutorul sistemului de intrare/ieșire, al
frontierelor inteligente și al sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS),
prin consolidarea sistemului de control al achiziției și posesiei de arme de foc, prin îmbunătățirea
instrumentelor de incriminare a terorismului și de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului,

precum și prin utilizarea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) pentru a
asigura schimbul de informații cu privire la resortisanții țărilor terțe;
4. reformarea și dezvoltarea politicii noastre în materie de migrație într-un mod responsabil și într-un
spirit de solidaritate, în special prin reforma sistemului european comun de azil (inclusiv a mecanismului
Dublin), prin pachetul de măsuri pentru promovarea migrației legale și prin planul de investiții externe,
obiectivul acestor măsuri fiind acela de a contribui la combaterea cauzelor profunde ale migrației prin
stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă în țările partenere;
5. respectarea angajamentului nostru de a institui o piață unică digitală conectată, în special prin reforma
legislației UE în materie de telecomunicații și drepturi de autor, prin utilizarea în cadrul Uniunii a benzii de
frecvențe de 700 MHz, prin prevenirea blocării geografice nejustificate, prin revizuirea Directivei privind
serviciile mass-media audiovizuale și prin finalizarea procesului de modernizare a normele noastre comune
în materie de protecție a datelor;
6. îndeplinirea obiectivului nostru de instituire a unei uniuni energetice ambițioase și de punere în aplicare
a unei politici orientate către viitor în materie de schimbări climatice, în special prin punerea în aplicare
a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, prin adoptarea măsurilor necesare pentru a
respecta angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și prin punerea în aplicare a pachetului
legislativ referitor la energia curată pentru toți cetățenii europeni.
În plus, recunoaștem că este necesar să se realizeze progrese și în următoarele domenii importante:
•

menținerea angajamentului nostru față de valorile europene comune, față de statul de drept și drepturile
fundamentale, inclusiv a angajamentului nostru comun de a combate discriminarea și xenofobia;

•

combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a eludării fiscale, precum și asigurarea funcționării unui
sistem fiscal solid și echitabil;

•

garantarea principiului liberei circulații a lucrătorilor, în special prin asigurarea unor condiții echitabile de
muncă, a unui nivel adecvat de protecție socială și a respectării drepturilor sociale ale lucrătorilor;

•

consolidarea rolului Europei, atât în ceea ce privește misiunea sa de protejare și apărare a intereselor
noastre la nivel internațional, cât și în ceea ce privește contribuția sa la stabilitate, securitate și pace.

Rămânem fideli angajamentului nostru de a promova punerea în aplicare corespunzătoare și respectarea
legislației în vigoare.
Subsemnații, în calitate de președinte al Parlamentului European, de președinte al Consiliului și de președinte
al Comisiei Europene, ne angajăm să monitorizăm în mod periodic demersurile întreprinse pentru a pune în
aplicare în mod eficient și în timp util prezenta declarație comună..
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