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Euroopa Liit on jõudnud otsustava hetkeni. Veidi üle 250 päeva on jäänud 23.–26. mail 2019
toimuvate Euroopa Parlamendi valimisteni, mis kujutavad endast meie maailmajao suurimat
demokraatliku aktsiooni. Tänu viimaste aastate ühistele pingutustele on meil õnnestunud finants- ja
majanduskriis seljataha jätta. Kümme aastat pärast Lehman Brothers’i kokkuvarisemist on Euroopa
Liidu majandus kasvanud 21 kvartalit järjest ja tööpuudus on taas langenud kriisieelsele tasemele,
kuigi mõnedes liikmesriikides on see ikkagi liiga kõrge. Ent isegi kui Euroopa Liit on kriisi
majanduslikest ja finantstagajärgedest üle saanud, on see jätnud meie ühiskonda ja demokraatiasse
sügava jälje. Lisaks sellele tähendab üha ebastabiilsem olukord rahvusvahelisel areenil seda, et
pingutused sellise Euroopa Liidu nimel, mis suudab oma kodanikke kaitsta ja nende võimalusi
avardada, on olulisemad kui kunagi varem.
Seetõttu ei saa me peatuda oma töös ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa
ülesehitamisel. Eesseisvatel kuudel ja kogu 2019. aasta vältelgi peame tegema kõvasti tööd, et viia
ellu Sibiu tegevuskava, mida Euroopa Parlament on tugevalt toetanud ja mis on kaasatud ka juhtide
tegevuskavasse.
Nüüd peame keskenduma kolmele punktile:
 täidame antud lubadused,
 lahendame probleemid, mis meie tööd takistavad, ja
 lepime kokku, millised on Euroopa Liidu väljavaated tulevikuks.
Esimese asjana peavad kõik kolm institutsiooni – Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon – kiiresti
jõudma kokkuleppele seni vastuvõtmata seadusandlikes ettepanekutes ja tegema seda veel
enne Euroopa Parlamendi valimisi. Need ettepanekud kajastavad 10 prioriteeti, mis on esitatud meie
2014. aasta juulis kokkulepitud tegevuskavas töökohtade loomiseks ning majanduskasvu, õigluse ja
demokraatlike muutuste tagamiseks. Tegevuskava tugineb Euroopa Ülemkogu liidu strateegilisele
tegevuskavale muutuste aegadel, mille üle on põhjalikult arutletud Euroopa Parlamendi
fraktsioonidega ja mida on selles ajast saadik pidevalt edasi arendatud. Komisjon on esitanud kõik
seadusandlikud ettepanekud, mida lubasime 10 prioriteedi raames esitada. Ühiselt oleme jõudnud
kokkuleppele neist poolte osas ja veel 20 % esitatud ettepanekute puhul on õigusloomeprotsess päris
kaugele jõudnud. On ülitähtis, et täidaksime oma ühised kohustused Euroopa Parlamendi valimiste
ajaks, eeskätt need, mis puudutavad ühtse turu (sealhulgas selle tugevdatud sotsiaalse mõõtme),
digitaalse ühtse turu, energialiidu, sealhulgas tulevikku vaatava kliimapoliitika, pangandusliidu,
kapitaliturgude liidu ja julgeolekuliidu väljakujundamist. Komisjon võtab kasutusele kõik ressursid, et
teid sel teel toetada, ja me tagame, et kolmepoolsetel kohtumistel viibivad võimaluse korral alati
kohal volinikud isiklikult. Selleks et parlament ja nõukogu saaksid täielikult keskenduda juba
menetluses olevatele eelnõudele, esitab komisjon täna üksnes väga piiratud arvul uusi ettepanekuid.
Nende, meie ametiaja viimaste ettepanekute eesmärk on tugevdada, täiendada või kohandada
meetmeid valdkondades, milles me oleme juba tööd alustanud. Nende ettepanekutega luuakse selget
Euroopa lisaväärtust. Seepärast oleme veendunud, et neil on parlamendi ja nõukogu vajalik toetus
ning need on võimalik kiiresti vastu võtta.
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Lisaks eeltoodule peame ühiselt ja otsustavalt käsile võtma mitu olulist siiani lahendamata
probleemi. Hoolimata erimeelsustest peame lõpule viima töö rände valdkonnas, et jõuda võimalikult
kiiresti nii kaugele, et meil oleks hästi toimiv Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mis põhineb
vastutusel ja solidaarsusel. Samuti peame astuma konkreetseid samme, et tugevdada majandus- ja
rahaliitu. See aitab meil parandada meie vastupanuvõimet Euroopa Liidu sees, mis omakorda
suurendab euro rolli rahvusvahelisel tasandil. Me peame tegelema kasvavate pingetega üleilmses
kaubandussüsteemis viisil, mis aitab säilitada ja tugevdada kindlatel reeglitel põhinevat
rahvusvahelist süsteemi, mille keskmes Euroopa Liit jätkuvalt olla soovib. Sellest soovist annaks
kindlat tunnistust ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu kiire ratifitseerimine. Samuti peame midagi
ette võtma pidevate probleemidega, mis on tekkinud õigusriigi põhimõttega mõningates
liikmesriikides. Oluline on ka saavutada kokkulepe Ühendkuningriigiga, et tagada tema korrakohane
väljaastumine liidust 29. märtsil 2019 ning panna alus selgele väljavaatele luua tulevikus tihedad
partnerlussuhted riigiga, kes jääb alatiseks meie naabriks ja heaks liitlaseks.
Selleks et leppida kokku Euroopa Liidu tulevikuväljavaadetes, peaksime 9. mail 2019 toimuvaks
Sibiu tippkohtumiseks põhjalikult valmistuma. Sibiu tippkohtumine leiab aset kuus nädalat pärast
Brexitit ja kaks nädalat enne Euroopa Parlamendi valimisi. See on ELi riigijuhtide jaoks otsustav
võimalus luua uue 27 liikmesriigist koosneva liidu tuleviku suhtes uut kindlustunnet. Seda silmas
pidades esitas komisjon mais nüüdisaegse, õiglase ja tasakaalustatud ettepaneku järgmise
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 27 liikmesriigist koosneva liidu jaoks. Me teeme ettepaneku
võtta vastu lihtsam, tõhusam ja paindlikum eelarve, mis on kooskõlas Bratislava tegevuskavas ja
Rooma deklaratsioonis kokku lepitud poliitiliste prioriteetidega. Üldraamistiku suhtes poliitilise
kokkuleppe saavutamine enne Euroopa Parlamendi valimisi saadaks tugeva signaali. Komisjon tuleb
välja ka algatusega euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks, et kujundada sellest kaitsev ja ühendav
jõud, millena see algselt ette nähtud oli, ning tagada, et meie ühisvaluuta esineb maailmaareenil
kindlamalt ja ühe häälega. Selleks et liit saaks üleilmsel tasandil olla tulemuslik ja sõltumatu tegija,
vajame ühise välis- ja julgeolekupoliitika jaoks õigeid otsuste tegemise vahendeid. Seepärast teeb
komisjon täna ettepaneku kvalifitseeritud häälteenamusega otsuste tegemise laiendamise kohta
mitmes välistegevuse valdkonnas. Liidu tulevikuväljavaadetega seotud algatuste hulka kuuluvad
kliima- ja energiapoliitika edasiarendamine ning õigusriigi põhimõtte kaitsmise mehhanismide
täiendav tugevdamine kõigis liikmesriikides.
Järgnevas loetelus on üksikasjalikult välja toodud menetluses olevad ettepanekud, mis tuleb kiiresti
vastu võtta, ning uued ja täiendavad algatused, mis esitatakse koos 2018. aasta kõnega olukorrast
Euroopa Liidus või selle järelmeetmena. Nagu varemgi, on need rühmitatud meie ühise tegevuskava
10 prioriteedi alla.
***

Põhialgatused
1. prioriteet. Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute
edendamisele
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Põhimõtteline kokkulepe – 9. mail 2019 toimuva Sibiu tippkohtumise ajaks –
tulevast, 2020. aasta järgset mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas
põhjalikus ettepanekus ning võimalikult jõudsad edusammud ja võimaluse korral
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kaasseadusandjate
ettepanekutes.

kokkulepe

järgmise

põlvkonna

programme

käsitlevates

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ringmajanduse paketi ettepanekud, mis
käsitlevad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist, reovee
taaskasutamist ja joogivett.

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku, mis käsitleb toodete ja teenuste
ligipääsetavusnõudeid (Euroopa ligipääsetavuse akt).

Uued algatused
-

Teatis Euroopa investeerimiskava raames tehtust ja edasistest sammudest

-

Teatis, millega ajakohastatakse 2012. aasta biomajanduse strateegiat

2. prioriteet. Digitaalne ühtne turg
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ülejäänud seadusandlikud ettepanekud, mis
käsitlevad digitaalse ühtse turu väljakujundamist, sealhulgas järgmised
ettepanekud: autoriõiguse pakett; küberturvalisuse ettepanekud, sealhulgas
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) volituste laiendamine; e-privaatsuse
määruse ettepanek; veebiplatvorme käsitlev ettepanek, et tagada õiglane,
prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne ettevõtluskeskkond veebipõhises
majanduses; ettepanekud, mis käsitlevad kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi
lepinguid ning digitaalse sisu üleandmise lepinguid; ettepanekud, mis käsitlevad
kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte loomist, avaliku sektori teabe
taaskasutamist ning tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist.

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku Euroopa küberturvalisuse
tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse loomise kohta (esitatakse täna).

tööstusliku,

Uued algatused
-

Kooskõlastatud kava tehisintellekti arendamiseks Euroopas

-

Tegevuskava väärinfo tõkestamiseks

-

Komisjoni soovitus
kehtestamiseks

digitaalsete

terviseloosüsteemide

Euroopa

andmevahetusvormi

3. prioriteet. Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-
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*** Kaasseadusandjad võtavad vastu komisjoni energialiidu rakendamist ja
kliimamuutuste poliitikat käsitlevad ettepanekud. Need hõlmavad järgmist:
ülejäänud ettepanekud, mis kuuluvad paketti „Puhas energia kõikidele

eurooplastele“; ettepanek Euroopa gaasiturule sisenevate gaasijuhtmete ühiste
eeskirjade kohta; paketti „Säästva liikuvuse suunas“ kuuluvad meetmed ning
liikuvuse ja kliimamuutuste pakett.
Uued algatused
-

*** ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajaline strateegia
vastavalt Pariisi kliimakokkuleppele (3.–14. detsembril toimuva Katowice
kliimamuutuste konverentsi eel).

-

Neljas energialiidu olukorda käsitlev aruanne

-

Aruanne, mis käsitleb strateegilist tegevuskava akude kohta

-

* Ettepanek kohandada viited ELi energiatõhususe eesmärkidele (esitatud absoluutväärtustes)
2030. aastaks 27 liikmesriigist koosnevale ELile (Brexitiks valmistumise õigusaktid)

Liidu tulevikuväljavaadetega seotud lisaalgatused
-

Aruteludokument „Säästva Euroopa suunas aastaks 2030“ ÜRO kestliku arengu eesmärkide,
sealhulgas Pariisi kliimakokkulepe järelmeetmena.

-

Energia- ja kliimapoliitika uus institutsiooniline raamistik 2025. aastaks: võimalused
kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamise laiendamiseks ja Euratomi asutamislepingu
võimalikuks reformimiseks

4. prioriteet. Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga.
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu Euroopa Liidu sotsiaalset mõõdet käsitlevad
ettepanekud, eeskätt ettepanekud järgmistel teemadel: Euroopa Tööjõuamet;
sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimist
käsitlevate
õigusnormide
ajakohastamine; töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega
kokkupuutest tulenevate ohtude eest (teine ja kolmas läbivaatamine); ettepanekud
töötingimuste läbipaistvuse ja õigusliku ootuspärasuse parandamiseks (kirjaliku
tõendi direktiivi läbivaatamine), töö- ja eraelu tasakaalu kohta ning kolmepoolsete
asutuste (Eurofound, EU-OSHA ja Cedefop) asutamismääruste muutmiseks.

-

*** Vastu võetakse ettepanekud, mis käsitlevad digitaalmajanduse õiglast
maksustamist, äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi ja ühtse ELi
käibemaksu kindla korra kehtestamist.

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu kapitaliturgude liitu käsitlevad ettepanekud,
eeskätt järgmised: üleeuroopaline personaalne pensionitoode; Euroopa turu
infrastruktuuri määruse muudatused; Euroopa järelevalveasutuste ülesannete,
juhtimise ja rahastamise läbivaatamine ning uuendamine; jätkusuutliku rahanduse
ettepanekud ning Euroopa Keskpanga soovitus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja
Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmise kohta.
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-

Kaasseadusandjad võtavad vastu rahapesuvastase ettepaneku, mis käsitleb
Euroopa järelevalveasutuste kolme asutamismäärusesse tehtavaid sihipäraseid
muudatusi (esitatakse täna).

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ülejäänud ühtse turu strateegia ettepanekud, eeskätt
teenuste ja kaupade paketid ning ettepaneku täiendava kaitse tunnistuse määruse
muutmiseks.

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ettevõtete maksejõuetust, restruktureerimist ja neile teise
võimaluse andmist käsitlevad ettepanekud.

-

*
Kaasseadusandjad
võtavad
vastu
ettepanekud,
mis
käsitlevad
Euroopa
Pangandusjärelevalve ja Euroopa Ravimiameti asukohta (Brexitiks valmistumise õigusaktid).

-

* Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku, mis käsitleb ELi mootorsõidukite
tüübikinnitust (Brexitiks valmistumise õigusaktid).

-

* Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepanekud, millega kavandatakse uus meretee, mis
ühendab Iirimaa üleeuroopalise transpordivõrgu Põhjamere-Vahemere koridori mandriosaga,
ning millega kantakse Ühendkuningriigilt üle mõnele EL27 liikmesriigile õigus korrapäraselt
hinnata laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevaid organisatsioone, mida komisjon liidu
tasandil tunnustab (Brexitiks valmistumise õigusaktid).

Uued algatused
-

*** Ühtse turu teatis, milles esitatakse hinnang allesjäänud tõkete kohta ja
tegevusvariandid nende kõrvaldamiseks (2018. aasta november)

-

Teatis tervikliku Euroopa Liidu raamistiku kohta, mis käsitleb endokriinfunktsiooni kahjustavaid
kemikaale

Liidu tulevikuväljavaadetega seotud lisaalgatused
-

*** Tõhusam õigusloome maksunduse vallas: kvalifitseeritud häälteenamusega
otsuste tegemiseks sobivate valdkondade kindlaks tegemine (2019. aasta
jaanuar/veebruar)

-

*** Tõhusam õigusloome sotsiaalpoliitika vallas: kvalifitseeritud häälteenamusega
otsuste tegemiseks sobivate valdkondade kindlaks tegemine (2019. aasta
jaanuar/veebruar)

5. prioriteet. Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
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-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu pangandusliitu täiendavad ettepanekud,
eeskätt riskide vähendamise ettepanekud, viivislaenude vähendamise paketi ja
Euroopa hoiuste tagamise skeemi.

-

*** Vastu võetakse majandus- ja rahaliidu paketti kuuluvad ettepanekud, eeskätt
Euroopa
stabiilsusmehhanismi
järkjärguline
ümberkujundamine
Euroopa
Valuutafondiks; ELi eelarves euroala jaoks ettenähtud eelarverea loomine, millega

nähakse ette 1) abi struktuurireformide läbiviimiseks, millega arendatakse edasi
komisjoni struktuurireformide toetusprogrammi, 2) stabiliseerimisfunktsioon, 3)
pangandusliidu kaitsemeede ning 4) lähenemisvahend, millega aidatakse
liikmesriike, kelle suhtes kohaldatakse erandit, ühisraha kasutuselevõtmiseks
ettevalmistumisel.
-

Vastu võetakse ettepanek euroala
Rahvusvahelises Valuutafondis.

ühtse

esindatuse

järkjärgulise

loomise

kohta

Liidu tulevikuväljavaadetega seotud lisaalgatused
-

*** Teatis euro rahvusvahelise rolli tugevdamise kohta (enne aasta lõppu)

6. prioriteet. Kaubandus: tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata
üleilmastumist
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Majanduspartnerluslepingu sõlmimine Jaapaniga

-

Vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu allkirjastamine ja sõlmimine
Singapuriga

-

Ajakohastatud üldlepingu allkirjastamine ja sõlmimine Mehhikoga

-

Vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu allkirjastamine Vietnamiga

-

MERCOSURiga assotsiatsioonilepingu ja Tšiiliga ajakohastatud assotsieerimislepingu üle
peetavate läbirääkimiste lõpuleviimine

-

Kiired edusammud Austraalia ja Uus-Meremaaga peetavatel läbirääkimistel

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku, mis käsitleb ELis tehtavate
välismaiste otseinvesteeringute kontrollimist, ning rahvusvaheliste hangete
instrumenti käsitleva muudetud ettepaneku.

-

* Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku, mis käsitleb ELi Maailma
Kaubandusorganisatsiooni loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist (Brexitiks valmistumise
õigusaktid).

7. prioriteet. Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimiseks
vajalikud ettepanekud, eeskätt järgmistes küsimustes: julgeoleku, piirivalve ja
rände haldamise otstarbel kasutatavate ELi infosüsteemide koostalitlusvõime;
õiguskaitseasutuste piiriülene juurdepääs elektroonilistele tõenditele; lõhkeainete
lähteainete turustamine ja kasutamine; õiguskaitseasutuste piiriülese juurdepääsu
hõlbustamine
finantsandmetele
ja
nende
andmete
kasutamine
ning
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mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastane
võitlus.
-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu terroristliku veebisisu leviku tõkestamise
määruse ettepaneku (esitatakse täna).

-

*** Euroopa Ülemkogu lepib kokku Euroopa Prokuratuuri volituste laiendamises, nii
et need hõlmaksid ka piiriülest terrorismi (esitatakse täna).

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepanekud, mis käsitlevad Euroopa karistusregistrite
infosüsteemi (ECRIS).

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu paketi „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on
hõlbustada liikmesriikide tarbijakaitseasutuste tegevuse koordineerimist ja tulemuslikkuse
edendamist ELi tasandil ning tugevdada ühtseid täitemeetmeid ning parandada tarbijaõiguste
kaitset.

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku liidu õiguse rikkumisest teatavate
isikute kaitse kohta („vilepuhujate kaitse ettepanek“).

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku Euroopa Liidu kodanikukaitse
mehhanismi kohta (RescEU).

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 seoses
kontrollimenetlusega isikuandmetega seotud rikkumise korral seoses Euroopa
Parlamendi valimistega, (esitatakse täna) millega koos esitatakse komisjoni soovitus
valimiskoostöö võrgustike, interneti läbipaistvuse ja küberrünnete vastase kaitse kohta seoses
Euroopa Parlamendi valimistega (esitatakse täna); teatis vabade ja õiglaste Euroopa
Parlamendi valimiste kohta (esitatakse täna) ning juhenddokument liidu andmekaitseõiguse
kohaldamise kohta valimiste kontekstis (esitatakse täna).

Liidu tulevikuväljavaadetega seotud lisaalgatused
-

*** 2014. aasta õigusriigi raamistiku täiendav tugevdamine

8. prioriteet. Uue rändepoliitika suunas
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
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-

***
Kaasseadusandjad
võtavad
vastu
Dublini
süsteemi
reformi
ja
varjupaigamenetluste määruse, mis peaks võimaldama edasi liikuda ka järgmistes
küsimustes (milles on saavutatud kolmepoolsetel kohtumistel poliitiline kokkulepe):
uue varjupaigaameti loomine, Eurodaci reformimine, vastuvõtutingimuste direktiivi,
varjupaiga miinimummnõuete direktiivi ja liidu ümberasustamisprogrammi
läbivaatamine.

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku veel tugevdada Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Ameti võimekust, luues 2020. aastaks 10 000 ELi piirivalvurist
koosneva alalise korpuse, laiendades ameti volitusi isikute tagasisaatmise vallas ja
lubades tal tegutseda partnerriikides väljaspool ELi (esitatakse täna).

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku veel tugevdada Euroopa Liidu
varjupaigaametit (esitatakse täna).

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku veel tugevdada meie
tagasisaatmispoliitikat ning parandada selle sidusust ja tõhusust, tagada nende
isikute kiire tagasisaatmine, kellel ei ole õigust rahvusvahelisele kaitsele, ning
vähendada ebaseadusliku rände stiimuleid (esitatakse täna).

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku, mis käsitleb kolmandate riikide
kodanike liikmesriiki sisenemist ja seal elamist kõrge kvalifikatsiooniga töö
tegemise eesmärgil („ELi sinise kaardi ettepanek“), võttes arvesse teatist
seadusliku rände kanalite kohta (esitatakse täna).

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepanekud, mis käsitlevad
läbivaatamist, viisainfosüsteemi ja sisserände kontaktametnike määrust.

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku Schengeni piirieeskirjade ajakohastamiseks.

liidu

viisaeeskirja

Uued algatused
-

Teatis vastastikuse viisavabaduse kohta

-

* Ettepanek lisada Ühendkuningriik kas viisanõudega kolmandate riikide nimekirja või
viisanõudeta riikide nimekirja (Brexitiks valmistumise õigusaktid).

9. prioriteet. Kaalukam roll rahvusvahelisel tasandil
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlament ja nõukogu hakkavad menetlema
komisjoni algatust, milles kutsutakse üles tõhustama otsuste tegemist ELi ühise
välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas (esitatakse täna).

-

*** Teatis, mis käsitleb uut jätkusuutlike investeeringute ja töökohtade loomise
Aafrika ja Euroopa liitu (esitatakse täna)

-

*** Teatis, mis käsitleb väljaspool Euroopa Liitu tehtavate investeeringute tõhusamat
finantsraamistikku (esitatakse täna)

Uued algatused
-

ELi strateegia Euroopa ja Aasia ühendamiseks (Aasia-Euroopa tippkohtumise eel)

10. prioriteet. Demokraatlike muutuste liit
Algatused, mis tuleks vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi
-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu Euroopa kodanikualgatuse määruse reformi.

-

*** Kaasseadusandjad võtavad vastu komiteemenetluse määruse kavandatud
reformi.
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-

*** Subsidiaarsus: kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku reformida suveaja
direktiiv, kaotada ELi nõue kaks korda aastas kella keerata, võttes arvesse
liikmesriikide õigust valida oma ajavöönd naaberliikmesriikidega koordineerides
(esitatakse täna).

-

Kaasseadusandjad võtavad vastu ettepanekud viia kehtivad õigusaktid, mis näevad ette
kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, vastavusse ELi toimimise lepingu artiklitega 290
(delegeeritud aktid) ja 291 (rakendusaktid).

Liidu tulevikuväljavaadetega seotud lisaalgatused
-

Euroopa asjadest teavitamine (teatis selle kohta, kuidas muuta liit ühtsemaks, tugevamaks ja
demokraatlikumaks teabevahetuse aspektist)
***

2018. aasta kõne Euroopa Liidu olukorrast ja käesolev kavatsusavaldus on aluseks meie kolme
institutsiooni ühistele püüdlustele antud lubadused kindlalt täita. Need püüdlused näitavad
eurooplastele, milline on Euroopa Liidu lisaväärtus praegusel otsustava tähtsusega perioodil Euroopa
Parlamendi valimiste eel. Täna esitatud ettepanekute koostamisel on arvesse võetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu seisukohti ning need on lähtekohaks institutsioonidevahelisele dialoogile, mis
põhineb Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppel ning institutsioonidevahelisel
parema õigusloome kokkuleppel. Teeme kõik, et tagada edukas koostöö Euroopa Parlamendi ja
nõukogu ning liikmesriikide parlamentide vahel. Usume, et omavahelise suhtluse ja tihedate arutelude
kaudu suudame eesootava määrava tähtsusega aasta jooksul palju ära teha – täita antud lubadused,
lahendada mitu olulist siiani lahendamata probleemi ja pakkuda eurooplastele liidu tuleviku suhtes
lootusrikast väljavaadet. Komisjon on praegu ja tulevikus kindlalt nõuks võtnud järgida oma töös
parema õigusloome põhimõtteid. Me tahame olla suurtes asjades suur ja väikestes asjades väike.
Oma tegevuses juhindume alati subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttest. Me teeme oma
otsused usaldusväärsetele tõenditele tuginedes ja oleme vajaduse korral valmis tegema poliitilisi
valikuid.
2019. aasta saab olema liidu jaoks ülitähtis – siis selgub liidu koht praeguses üha ebakindlamas
maailmas. Me ei saa hetkeski hinge tõmmata oma töös, et näidata Euroopa Liidu kodanikele, et liidu
eesmärk on neid hoida, kaitsta ja nende võimalusi avardada. Et koos suudame saavutada ühtsema,
tugevama ja demokraatlikuma liidu. Et koos suudame mõjutada maailma, eksportida stabiilsust,
eeskätt Lääne-Balkani riikidesse, ning kaitsta kindlatel reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda ja
oma väärtusi. Võite arvestada sellega, et komisjon kui poliitiline institutsioon, mida toetab äärmiselt
töökas ametnikkond, töötab selle nimel, et olla sel otsustava tähtsusega aastal edasiviivaks jõuks. Ja
meie loodame, et aitate meid selles, et 9. mail 2019 toimuv Sibiu tippkohtumine kujuneks tugevaks
kordaminekuks.

Jean-Claude Juncker
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