STAV UNIE V ROCE 2018
PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU ADRESOVANÉ
PŘEDSEDOVI ANTONIU TAJANIMU A
KANCLÉŘOVI SEBASTIANU KURZOVI

Štrasburk 12. září 2018
Vážený pane předsedo Tajani,
vážený pane kancléři Kurzi,
Evropská unie stojí před rozhodujícím okamžikem. Zbývá nám něco přes 250 dní do voleb do
Evropského parlamentu ve dnech 23.–26. května 2019, největší demokratické události na našem
kontinentu. Díky společnému úsilí v posledních letech jsme se dokázali vypořádat s finanční a
hospodářskou krizí. Deset let po pádu Lehman Brothers Evropská unie zažívá 21. čtvrtletí růstu v řadě.
Nezaměstnanost klesla na úroveň před krizí, přestože v několika členských státech je stále příliš
vysoká. Avšak i přes to, že Evropská unie překonala finanční a ekonomické dopady krize, rány, jež tato
krize zanechala v naší společnosti a demokracii, jsou stále velmi hluboké. Čím dál nestálejší globální
situace si více než doposud žádá, abychom se zasazovali o Evropskou unii, která své občany chrání,
zlepšuje jejich postavení a brání je.
Ve svém úsilí o vytvoření jednotnější, silnější a demokratičtější Evropy proto nesmíme polevovat. Po
zbytek tohoto roku a v průběhu celého roku příštího musíme tvrdě pracovat na plnění plánu pro
zasedání v Sibiu, který si získal silnou podporu v Evropském parlamentu a byl doplněn do agendy
lídrů.
V této chvíli se musíme zaměřit na tři věci:
 splnit, co jsme slíbili,
 vypořádat se s problémy, které nás zdržují, a
 zajistit Evropské unii perspektivu do budoucna.
Prvořadou prioritou všech tří institucí – Evropského parlamentu, Rady a Komise – musí být urychlené
dosažení dohody na dosud neschválených legislativních návrzích, a to ještě před volbami do
Evropského parlamentu. V těchto návrzích se odráží 10 priorit naší agendy pro zaměstnanost, růst,
spravedlnost a demokratickou změnu, jež byly schváleny v červenci 2014, zakotveny ve Strategické
agendě pro Unii v čase změn, již vypracovala Evropská rada, intenzivně projednávány s politickými
skupinami v Evropském parlamentu a od té doby dále rozpracovány. Komise všechny legislativní
návrhy týkající se těchto 10 priorit, k jejichž předložení se zavázala, již předložila. Společně jsme se
dohodli na 50 % z nich a dalších 20 % se nachází v pokročilé fázi legislativního procesu. Je důležité,
abychom do voleb do Evropského parlamentu splnili své společné závazky, zejména pokud jde o
dokončení jednotného trhu (včetně jeho posíleného sociálního rozměru), jednotného digitálního trhu,
energetické unie s její progresivní politikou v oblasti klimatu, bankovní unie, unie kapitálových trhů a
bezpečnostní unie. Komise zmobilizuje své zdroje, jimiž vás bude na každém kroku provázet, a kdykoli
to bude možné, zajistí osobní přítomnost komisařů na jednáních trialogu. Aby se Parlament a Rada
mohly plně soustředit na to, co jim již bylo předloženo, Komise v současné době předkládá jen velmi
málo nových návrhů. Cílem těchto posledních návrhů v rámci našeho mandátu je posílit, doplnit a
přizpůsobit oblasti, na kterých jsme již začali pracovat. Věříme, že díky své nezpochybnitelné evropské
přidané hodnotě najdou potřebnou podporu v Evropském parlamentu i Radě, a budou tudíž urychleně
přijaty.
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Kromě toho máme před sebou řadu důležitých nedořešených problémů, jimiž se musíme společně
a důrazně zabývat. I přes rozdílné názory musíme dokončit práci v oblasti migrace, abychom co
nejdříve vytvořili dobře fungující společný evropský azylový systém založený na zásadách
odpovědnosti a solidarity. Konkrétní kroky je třeba podniknout i za účelem posílení naší hospodářské a
měnové unie. To zvýší naši odolnost v rámci Evropské unie a zároveň pozvedne mezinárodní úlohu
eura. Musíme se zabývat rostoucím napětím v globálním obchodním systému, abychom ochránili a
posílili mezinárodní systém založený na pravidlech, jehož srdcem chce Evropská unie i nadále být;
přesvědčivým dokladem tohoto závazku bude rychlá ratifikace dohody o hospodářském partnerství
mezi EU a Japonskem. Zároveň musíme čelit trvalým výzvám ohrožujícím existenci právního státu v
některých členských zemích. V neposlední řadě chceme dospět k dohodě se Spojeným královstvím,
abychom se postarali o jeho řádné vystoupení z Unie dne 29. března 2019 a zároveň odstartovali
jasnou perspektivu budoucího úzkého partnerství se zemí, která navždy zůstane naším sousedem a
blízkým spojencem.
Abychom Evropské unii zajistili perspektivu do budoucna, měli bychom se dobře připravit na
summit v Sibiu, který se uskuteční dne 9. května 2019. Tento summit se bude konat šest týdnů po
brexitu a dva týdny před volbami do Evropského parlamentu. Půjde tedy o klíčový okamžik, kdy budou
mít vedoucí představitelé EU příležitost obnovit důvěru v budoucnost nové Unie s 27 členy. Právě s
ohledem na tuto skutečnost Komise v květnu předložila moderní, spravedlivý a vyvážený návrh
příštího víceletého finančního rámce pro Unii 27 zemí. Navrhujeme jednodušší, racionalizovanější a
pružnější rozpočet, který odráží politické priority dohodnuté v Bratislavském plánu a Římském
prohlášení. Politická dohoda na celkovém rámci před volbami do Evropského parlamentu tak bude
přesvědčivým prohlášením o záměru. Komise rovněž předloží iniciativu, jejímž cílem bude posílit
mezinárodní úlohu eura, učinit z něj ochrannou a sjednocující sílu, jíž původně mělo být, a zajistit, aby
naše jednotná měna působila na světové scéně pevnějším a jednotným dojmem. Aby Unie dokázala
být efektivním a suverénním světovým hráčem, budeme potřebovat ty správné nástroje k rozhodování
pro naši společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Komise proto v řadě cílených oblastí naší vnější
činnosti v současnosti navrhuje intenzivnější využívání hlasování kvalifikovanou většinou. Iniciativy, jež
mají Unii zajistit perspektivu do budoucna, dále zahrnují práci na budoucnosti našich politik v oblasti
klimatu a energetiky a další posilování mechanismů ochrany a obrany právního státu ve všech našich
členských státech.
V níže uvedeném přehledu jsou podrobně popsány dosud neschválené návrhy, které musíme
urychleně přijmout, a nové i doplňující iniciativy předkládané spolu s projevem o stavu Unie v roce
2018 nebo v návaznosti na něj. Uvedené návrhy jsou jako v minulosti uspořádány do 10 priorit naší
společné agendy.
***

Hlavní iniciativy
Priorita č. 1: Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Principiální dohoda – do summitu v Sibiu dne 9. května 2019 – o komplexním
návrhu budoucího víceletého finančního rámce na období po roce 2020, jakož i
dosažení co největšího pokroku a pokud možno i dohody Evropského parlamentu a
Rady v oblasti návrhů týkajících se příští generace programů.
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-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrhy z balíčku právních předpisů o
oběhovém hospodářství, které se týkají omezení dopadu některých plastových
výrobků na životní prostředí, opětovného využívání odpadních vod a pitné vody.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrh týkající se požadavků na přístupnost u
výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti).

Nové iniciativy
-

Sdělení o investičním plánu pro Evropu: hodnocení a další kroky.

-

Sdělení aktualizující strategii biohospodářství z roku 2012.

Priorita č. 2: Propojený jednotný digitální trh
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Evropský parlament a Rada přijmou zbývající legislativní návrhy, jejichž cílem je
dokončení jednotného digitálního trhu, včetně: balíčku právních předpisů o
autorském právu, návrhů týkajících se kybernetické bezpečnosti včetně posílení
Agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), návrhu týkajícího se soukromí a
elektronických komunikací, návrhu týkajícího se internetových platforem, jež v
digitálním hospodářství zabezpečí spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a
důvěryhodné podnikatelské prostředí, návrhů týkajících se smluv o prodeji zboží
online a jinými prostředky na dálku a smluv o poskytování digitálního obsahu,
návrhů týkajících se zřízení společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní
techniku, opakovaného použití informací veřejného sektoru a provádění a fungování
jména domény nejvyšší úrovně .eu.

-

Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh, kterým se zřizuje Evropské
průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

Nové iniciativy
-

Koordinovaný plán vývoje umělé inteligence v Evropě.

-

Akční plán v oblasti dezinformací.

-

Doporučení Komise týkající se vytvoření formátu pro evropskou výměnu elektronických
zdravotních záznamů.

Priorita č. 3: Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-
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*** Evropský parlament a Rada přijmou návrhy Komise na realizaci energetické unie
a politiky v oblasti změny klimatu, včetně: zbývajících návrhů v rámci balíčku
právních předpisů „Čistá energie pro všechny Evropany“, návrhu týkajícího se
společných pravidel pro plynovody vstupující na evropský trh s plynem, balíčků
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právních předpisů „Evropa v pohybu“ a balíčku právních předpisů týkajících se
mobility a změny klimatu.
Nové iniciativy
-

*** Strategie dlouhodobého snižování emisí skleníkových plynů EU v souladu s
Pařížskou dohodou (před katowickou konferencí o změně klimatu ve dnech 3.–14.
prosince).

-

4. zpráva o stavu energetické Unie.

-

Zpráva o strategickém akčním plánu pro baterie.

-

* Návrh, kterým se přizpůsobují odkazy na cíle EU v oblasti energetické účinnosti (v absolutním
vyjádření) do roku 2030 EU s 27 členy (právní předpisy týkající se připravenosti na brexit).

Další iniciativy, jež mají Unii zajistit perspektivu do budoucna
-

Diskusní dokument „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, v návaznosti na cíle OSN v
oblasti udržitelného rozvoje, včetně Pařížské dohody o změně klimatu“.

-

Směřování k novému institucionálnímu rámci pro naši politiku v oblasti energetiky a klimatu
do roku 2025: možnosti pro intenzivnější využívání hlasování kvalifikovanou většinou a pro
případnou reformu Smlouvy o Euratomu.

Priorita č. 4: Integrovanější a spravedlivější vnitřní trh se silnější průmyslovou základnou
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrhy zabývající se sociálním rozměrem
Evropské unie, zejména návrhy týkající se: Evropského orgánu pro pracovní
záležitosti, modernizace pravidel upravujících koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, ochrany zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům
nebo mutagenům při práci (druhá a třetí revize), návrhů na zlepšení
transparentnosti a právní předvídatelnosti pracovních smluv (revize směrnice o
písemném prohlášení), rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a změny
nařízení, jimiž se zřizují tripartitní agentury (Eurofound, EU-OSHA a Cedefop).

-

*** Přijetí návrhů týkajících se spravedlivého zdanění v digitální ekonomice,
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a vytvoření
konečného režimu jednotné daně z přidané hodnoty v EU;

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrhy v oblasti unie kapitálových trhů,
zejména návrhy týkající se: celoevropského osobního penzijního produktu, změn
nařízení o infrastruktuře evropských trhů, revize a posílení úkolů, správy a
financování evropských orgánů dohledu, udržitelnosti financí a doporučení Evropské
centrální banky týkající se změny článku 22 statutu Evropského systému centrálních
bank a Evropské centrální banky.

5

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh týkající se změn tří
nařízení, jimiž se zřizují evropské orgány dohledu, pokud jde o boj proti praní peněz.

-

Evropský parlament a Rada přijmou zbývající návrhy v rámci strategie pro jednotný trh,
zejména balíček právních předpisů o službách a zboží a návrh, kterým se mění nařízení o
dodatkových ochranných osvědčeních.

-

Evropský parlament a Rada přijmou návrh týkající se platební neschopnosti podniků,
restrukturalizace a druhé šance.

-

* Evropský parlament a Rada přijmou návrhy týkající se umístění sídla Evropského orgánu pro
bankovnictví a Evropské agentury pro léčivé přípravky (právní předpisy týkající se připravenosti
na brexit).

-

* Evropský parlament a Rada přijmou návrh týkající se právních předpisů o EU schválení typu
pro motorová vozidla (právní předpisy týkající se připravenosti na brexit).

-

* Evropský parlament a Rada přijmou návrhy, kterými se vytváří nová námořní trasa spojující
Irsko s kontinentální částí severomořsko-středomořského koridoru transevropské dopravní sítě
a převádí sponzorství pravidelného posuzování subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami
lodí uznaných na úrovni Unie Komisí ze Spojeného království na některý členský stát EU-27
(právní předpisy týkající se připravenosti na brexit).

Nové iniciativy
-

*** Sdělení o jednotném trhu s posouzením zbývajících překážek a možných
opatřeních k odstranění těchto překážek (listopad 2018).

-

Sdělení o komplexním rámci Evropské unie pro endokrinní disruptory.

Další iniciativy, jež mají Unii zajistit perspektivu do budoucna
-

*** Účinnější tvorba právních předpisů v oblasti daní: označení oblastí umožňujících
přechod k hlasování kvalifikovanou většinou (leden/únor 2019).

-

*** Účinnější tvorba právních předpisů v oblasti sociální politiky: označení oblastí
umožňujících intenzivnější využívání hlasování kvalifikovanou většinou (leden/únor
2019).

Priorita 5: Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
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-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrhy doplňující bankovní unii, zejména
návrhy, jejichž cílem je snížit rizika, balíček právních předpisů zaměřený na snížení
úvěrů v selhání a evropský systém pojištění vkladů.

-

*** Přijetí návrhů v rámci balíčku právních předpisů o hospodářské a měnové unii,
zejména těch, které se týkají postupné transformace Evropského mechanismu
stability v Evropský měnový fond; vytvoření rozpočtové položky pro eurozónu
v rámci rozpočtu EU zajišťující 1) pomoc se strukturálními reformami v rámci
programu na podporu strukturálních reforem prováděného Komisí, 2) stabilizační
funkci, 3) pojistku pro bankovní unii a 4) konvergenční nástroj, který má členským
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státům, na které se vztahuje výjimka, poskytnout předvstupní pomoc na cestě k
přijetí jednotné měny.
-

Přijetí návrhu na postupné vytvoření jednotného zastoupení eurozóny v Mezinárodním
měnovém fondu.

Další iniciativy, jež mají Unii zajistit perspektivu do budoucna
-

*** Sdělení o posílení mezinárodní úlohy eura (před koncem roku).

Priorita 6: Obchod: vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu
globalizace
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Uzavření dohody o hospodářském partnerství s Japonskem.

-

Podpis a uzavření dohody o volném obchodu a dohody o ochraně investic se Singapurem.

-

Podpis a uzavření modernizované globální dohody s Mexikem.

-

Podpis dohody o volném obchodu a dohody o ochraně investic s Vietnamem.

-

Dokončení jednání o dohodě o přidružení s Mercosurem a o modernizované dohodě o
přidružení s Chile.

-

Rychlý pokrok v jednáních s Austrálií a Novým Zélandem.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrh na prověřování přímých zahraničních
investic v EU a pozměněný návrh týkající se nástroje pro mezinárodní zadávání
veřejných zakázek.

-

* Evropský parlament a Rada přijmou návrh na rozdělení celních kvót uvedených v listině
Světové obchodní organizace pro Unii (právní předpisy týkající se připravenosti na brexit).

Priorita 7: Prostor spravedlnosti a základních práv založený na vzájemné důvěře
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrhy nutné k realizaci Evropského
programu pro bezpečnost, zejména návrhy týkající se interoperability mezi
informačními systémy EU pro bezpečnost, správy hranic a řízení migrace,
přeshraničního přístupu donucovacích orgánů k elektronickým důkazům, uvádění
prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání, usnadnění přeshraničního přístupu
donucovacích orgánů k finančním údajům a jejich používání a boje proti podvodům
a padělání bezhotovostních platebních prostředků.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh nařízení o prevenci
šíření teroristického obsahu online.
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-

*** Evropská rada přijme (dnes předložený) návrh na prodloužení mandátu Úřadu
evropského veřejného žalobce, pokud jde o přeshraniční terorismus.

-

Evropský parlament a Rada přijmou návrhy týkající se Evropského informačního systému
rejstříků trestů (ECRIS).

-

Evropský parlament a Rada přijmou balíček právních předpisů týkajících se nové politiky pro
spotřebitele, jenž má za cíl usnadnit koordinaci a účinná opatření ze strany vnitrostátních
orgánů pro ochranu spotřebitelů na úrovni EU a posílit veřejná opatření za účelem prosazování
práva a lepší ochranu práv spotřebitelů.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrh o ochraně osob oznamujících porušení
práva Unie („návrh na ochranu oznamovatelů“).

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou návrh mechanismu civilní ochrany Evropské
unie (RescEU).

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh nařízení, kterým se
mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování týkající
se porušení ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu, který doprovází (dnes předložené) doporučení Komise o sítích pro volební
spolupráci, o transparentnosti na internetu a o ochraně před kybernetickobezpečnostními
incidenty v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, (dnes předložené) sdělení o
svobodných a spravedlivých volbách do Evropského parlamentu a (dnes předložené) pokyny
pro uplatňování práva Unie v oblasti ochrany údajů v souvislosti s volbami.

Další iniciativy, jež mají Unii zajistit perspektivu do budoucna
-

*** Další upevnění postupu pro posílení právního státu z roku 2014.

Priorita 8: Na cestě k nové migrační politice
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
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-

*** Evropský parlament a Rada přijmou reformu dublinského systému a nařízení o
azylovém řízení, což by zároveň mělo umožnit uzavření souvisejících dokumentů (u
nichž bylo dosaženo politické dohody v rámci trialogů) týkajících se konkrétně:
zřízení nové agentury pro azyl, reformy systému Eurodac, přezkumu směrnice
o podmínkách přijímání, nařízení o podmínkách přiznání azylu a rámce EU pro
znovuusídlování.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh na další posílení
kapacit Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, jež by jí dalo možnost
zřídit stálý sbor 10 000 příslušníků pohraniční stráže EU do roku 2020, posílilo by
její pravomoci v oblasti návratů a umožnilo jí působit i v partnerských zemích mimo
EU.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh na další posílení
Agentury Evropské unie pro azyl.

STAV UNIE V ROCE 2018

PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU ADRESOVANÉ PŘEDSEDOVI ANTONIU TAJANIMU A KANCLÉŘOVI
SEBASTIANU KURZOVI
-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh na další posílení
a zlepšení soudržnosti a účinnosti naší návratové politiky, zajištění urychleného
navracení osob, které nemají nárok na mezinárodní ochranu, a snížení motivace k
nelegální migraci.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh týkající se vstupu a
pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci („návrh o modré kartě“) se zohledněním sdělení o legálních
způsobech migrace.

-

Evropský parlament a Rada přijmou návrhy na revizi kodexu Společenství o vízech, Vízového
informačního systému a nařízení o styčných úřednících pro přistěhovalectví.

-

Evropský parlament a Rada přijmou návrh na aktualizaci Schengenského hraničního kodexu.

Nové iniciativy
-

Sdělení o vízové vzájemnosti.

-

* Návrh na umístění Spojeného království na seznam třetích zemí s vízovou povinností nebo na
seznam zemí bez vízové povinnosti (právní předpisy týkající se připravenosti na brexit).

Priorita 9: Silnější pozice na mezinárodní scéně
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Reakce Evropské rady, Evropského parlamentu a Rady na iniciativu Komise
požadující účinnější rozhodovací proces pro společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku EU (předložena dnes).

-

*** Sdělení o nové africko-evropské alianci pro udržitelné investice a pracovní místa
(předloženo dnes).

-

Sdělení „Na cestě k účinnější architektuře pro investice mimo Evropskou unii“ (předloženo
dnes).

Nové iniciativy
-

Strategie EU pro propojení Evropy a Asie (před asijsko-evropským summitem).

Priorita 10: Unie demokratické změny
Iniciativy, které je třeba přijmout před volbami do Evropského parlamentu
-

*** Evropský parlament a Rada přijmou reformu nařízení o evropské občanské
iniciativě.

-

*** Evropský parlament a Rada přijmou navrhovanou reformu nařízení o postupu
projednávání ve výborech.
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-

*** Subsidiarita: Evropský parlament a Rada přijmou (dnes předložený) návrh na
reformu směrnice o letním čase za účelem zrušení požadavku EU na změnu času
dvakrát za rok s ohledem na pravomoc členských států zvolit si časové pásmo a v
koordinaci mezi sousedními členskými státy.

-

Evropský parlament a Rada přijmou návrhy na uvedení stávajících právních předpisů, které
stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, do souladu s články 290 (akty v přenesené
pravomoci) a 291 (prováděcí akty) SFEU.

Další iniciativy, jež mají Unii zajistit perspektivu do budoucna
-

Komunikace o Evropě (sdělení o tom, jak dosáhnout jednotnější, silnější a demokratičtější Unie
z hlediska komunikace).

***

Zpráva o stavu Unie v roce 2018 a toto prohlášení o záměru vytvářejí základ pro společný závazek
našich tří institucí rozhodným způsobem plnit naše sliby. Tento závazek Evropanům v tomto klíčovém
období před volbami do Evropského parlamentu ukáže přidanou hodnotu Evropské unie. Dokumenty,
které jsme dnes představili, zohledňují podněty Evropského parlamentu a Rady a jsou výchozím
bodem pro interinstitucionální dialog v rámci Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským
parlamentem a Evropskou komisí a interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních
předpisů. K této významné součinnosti s Evropským parlamentem a Radou i s národními parlamenty
jsme pevně odhodláni. Jsme přesvědčeni, že naše výměny názorů budou pevným základem pro
rozhodující rok, který je před námi. Základem, který nám pomůže splnit závazky, vyřešit několik
významných přetrvávajících problémů a nabídnout Evropanům perspektivu Unie do budoucna. Komise
je a nadále zůstane pevně odhodlána pracovat na základě našich zásad zlepšování právní úpravy.
Chceme zasahovat u zásadních otázek nekompromisně a u otázek druhořadých ustupovat do pozadí.
Všechny naše kroky se ponesou v duchu zásad subsidiarity a proporcionality. Naše rozhodování bude
vycházet ze spolehlivých důkazů a v případě potřeby budeme připraveni přijímat politická rozhodnutí.
Rok 2019 bude pro Unii a její místo v tomto stále nejistějším světě klíčovým. Nemůžeme ani na chvíli
polevit a musíme našim občanům dokazovat, že Evropská unie je tu k tomu, aby je chránila,
zlepšovala jejich postavení a bránila je. Že společně můžeme dosáhnout jednotnější, silnější
a demokratičtější Unie. Že společně dokážeme utvářet svět, zajistit stabilitu v ostatních zemích,
zejména v oblasti západního Balkánu, a bránit mezinárodní řád založený na pravidlech i naše hodnoty.
Můžete se spolehnout, že Komise jakožto politická instituce podepřená tvrdou prací své veřejné služby
bude v tomto klíčovém roce hybnou silou. A my spoléháme na Vás, že se k nám připojíte, aby se
summit v Sibiu dne 9. května 2019 stal okamžikem splněných slibů.

Jean-Claude Juncker
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Frans Timmermans

