Skupna izjava o
zakonodajnih prednostnih
nalogah EU za leto 2017

Evropa, ki varuje,
opolnomoča in ščiti
13. decembra 2016

Evropska unija stoji na odločilni točki. To je čas številnih globalnih, gospodarskih, okoljskih in družbenih
izzivov. Evropski državljani zato pričakujejo, da bo Evropska unija znala poiskati konkretne rešitve in
ponudila pomoč pri spopadanju z največjimi med temi izzivi.
Za uspešno iskanje konkretnih rešitev tam, kjer je to najbolj potrebno, morajo Evropski parlament, Svet in
Evropska komisija tesno sodelovati, zlasti pri evropskem zakonodajnem procesu. To je razlog, da smo se v
odstavku 7 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016, ki odraža
člen 17(1) Pogodbe o Evropski uniji, zavezali, da se bomo vsako leto dogovorili o tem, katere predloge
bomo v zakonodajnem procesu obravnavali prednostno.
Nadaljnje obravnave bodo deležni vsi zakonodajni predlogi, prednostno obravnavo v zakonodajnem
procesu pa bomo namenili naslednjim pobudam, ki bi jih želeli zaključiti še pred koncem leta 2017:
1. n
 ova spodbuda za delovna mesta, rast in naložbe, pri kateri želimo zlasti podvojiti in okrepiti Evropski
sklad za strateške naložbe (EFSI 2.0), posodobiti instrumente trgovinske zaščite, zagotoviti boljše
ravnanje z odpadki v krožnem gospodarstvu, dokončati bančno unijo na način, ki bi v okviru prizadevanj
za poglobitev ekonomske in monetarne unije zagotavljal ravnotežje med delitvijo in omejevanjem
tveganja, ter oblikovati varnejše in preglednejše trge za listinjenje, pa tudi boljše prospekte za
vrednostne papirje, da bi vzpostavili unijo kapitalskih trgov;
2. obravnava socialne razsežnosti Evropske unije, pri kateri želimo zlasti okrepiti pobudo za zaposlovanje
mladih, bolje uskladiti sisteme socialne varnosti, pripraviti evropski akt o dostopnosti in vzpostaviti
evropske solidarnostne enote;
3. b
 oljše zagotavljanje varnosti naših državljanov, kjer želimo zlasti zagotoviti boljše varovanje
zunanjih meja na podlagi sistema vstopa/izstopa, pametnih meja ter evropskega sistema za potovalne
informacije in odobritve (ETIAS), okrepiti nadzor nad nabavo in posedovanjem strelnega orožja,
oblikovati ustreznejše instrumente za kriminalizacijo terorizma in boj proti pranju denarja in financiranju
terorizma ter poskrbeti za izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav v evropskem informacijskem
sistemu kazenskih evidenc (ECRIS);
4. p
 reoblikovanje in razvijanje migracijske politike v duhu odgovornosti in solidarnosti, kjer želimo
zlasti doseči reformo skupnega evropskega azilnega sistema (vključno z dublinskim mehanizmom)
ter pripraviti zakonodajni sveženj o zakonitih migracijah in načrt za zunanje naložbe, da bi z večjimi
naložbami in novimi delovnimi mesti v partnerskih državah pomagali pri odpravljanju osnovnih vzrokov
migracij;

5. uresničevanje zaveze o vzpostavitvi povezanega enotnega digitalnega trga, kjer želimo zlasti doseči
reforme EU na področju telekomunikacij in avtorskih pravic, zagotoviti uporabo frekvenčnega pasu 700 MHz
v Uniji, onemogočiti neupravičeno geografsko blokiranje, spremeniti direktivo o avdiovizualnih medijskih
storitvah in zaključiti delo pri posodobitvi skupnih pravil o varstvu podatkov;
6. uresničevanje cilja ambiciozne energetske unije ter podnebne politike, usmerjene v prihodnost, kjer
želimo zlasti zagotoviti izvajanje okvira podnebne in energetske politike do leta 2030 in ukrepov na podlagi
pariškega sporazuma ter pripraviti sveženj o čisti energiji za vse Evropejce.
Poleg tega se strinjamo, da bi bilo treba doseči napredek na naslednjih pomembnih področjih:
•

uresničevanje zaveze o skupnih evropskih vrednotah, načelu pravne države in temeljnih pravicah, med
drugim tudi s skupnimi prizadevanji za boj proti diskriminaciji in ksenofobiji,

•

ukrepanje proti davčnim goljufijam in utajam ter izogibanju davkom in zagotavljanje ustreznega in
pravičnega davčnega sistema,

•

ohranjanje načela prostega gibanja delavcev, zlasti z zagotavljanjem pravičnosti ter ustrezne ravni socialne
zaščite in socialnih pravic,

•

krepitev vloge Evrope pri varovanju in zagovarjanju skupnih interesov zunaj evropskih meja ter njen
prispevek k stabilnosti, miru in varnosti.

Še naprej smo zavezani spodbujanju pravilnega izvajanja in izvrševanja obstoječe zakonodaje.
Predsedniki Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije se obvezujemo, da bomo redno spremljali
pravočasno in učinkovito izvajanje te skupne izjave.
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