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Strasbourg, 12. rujna 2018.
Poštovani predsjedniče Tajani,
Poštovani kancelare Kurz,
Europsku uniju čeka važan trenutak. Tek nas 250 dana dijeli od izbora za Europski parlament,
najvećeg demokratskog ispita za cijeli kontinent, koji će se održati od 23. do 26. svibnja 2019.
Proteklih smo se godina svi zajedno trudili i uspjeli prebroditi financijsku i gospodarsku krizu. Deset
godina nakon propasti banke Lehman Brothers Europska unija bilježi rast već 21. uzastopno
tromjesečje, a nezaposlenost, makar u brojnim državama članicama i dalje previsoka, pala je na
razinu prije krize. No iako je Europska unija nadvladala financijsku i gospodarsku krizu, posljedice se
još osjećaju u svakom našem društvu i svakoj demokraciji. Osim toga, globalna situacija sve je
nesigurnija pa je više nego ikad nužno graditi Europsku uniju koja može zaštititi, osnažiti i obraniti
svoje građane.
Zato ne smijemo posustati u gradnji ujedinjenije, snažnije i demokratskije Europe. Moramo i do kraja
ove godine i cijelu 2019. ostvarivati napredak u provedbi Plana za Sibiu koji je Europski parlament
snažno podupro, a ugrađen je i u Program čelnika.
Tri su cilja sada pred nama:
 ispuniti obećanja
 prebroditi izazove koji nas sputavaju
 odrediti perspektivu Unije.
Prioritet svih triju institucija – Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije – mora biti brz dogovor o
postojećim zakonodavnim prijedlozima i to prije izbora za Europski parlament. Ti prijedlozi
odražavaju 10 prioriteta našeg Programa za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene
iz srpnja 2014., koji se temelji na Strateškom programu Europskoga vijeća za Uniju u vrijeme
promjena, o kojemu je provedena intenzivna rasprava s političkim skupinama Europskog parlamenta i
koji se zatim postupno razvijao. Komisija je predala sve zakonodavne prijedloge na koje se obvezala u
tih 10 prioriteta. O 50 % prijedloga postigli smo dogovor, a 20 % još je u postupku. Nužno je da do
izbora za Europski parlament ispunimo zajednička obećanja, osobito o dovršetku jedinstvenog tržišta
(uključujući njegovu poboljšanu socijalnu dimenziju), jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije s
naprednom klimatskom politikom, bankovne unije, unije tržišta kapitala i sigurnosne unije. Komisija će
mobilizirati svoja sredstva i konstantno vas podupirati, a pobrinut ćemo se i da povjerenici, kad god
mogu, nazoče sastancima trijaloga. Kako bi se Parlament i Vijeće mogli u potpunosti posvetiti
postojećim prijedlozima, Komisija danas predstavlja ograničen broj novih prijedloga. Tim završnim
prijedlozima u ovome mandatu želimo ojačati, nadopuniti ili prilagoditi ona područja na kojima već
radimo. S obzirom na očitu europsku dodanu vrijednost, vjerujemo da će dobiti potrebnu potporu u
Parlamentu i Vijeću, što će omogućiti brzo donošenje.
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Osim toga, još je preostalo nekoliko bitnih izazova s kojima se moramo kolektivno i odlučno
suočiti. Unatoč različitim pogledima, posao u području migracija moramo dovršiti kako bismo što prije
na načelu odgovornosti i solidarnosti izgradili funkcionalan zajednički europski sustav azila. Nužni su
konkretni koraci za jačanje naše ekonomske i monetarne unije jer ćemo tako biti otporniji unutar
Europske unije, što će ojačati međunarodnu ulogu eura. Moramo se pozabaviti sve većim napetostima
u globalnom trgovinskom sustavu, pri čemu moramo očuvati i ojačati taj međunarodni sustav pravila
kojega se Europska unija i nadalje kani pridržavati; brza ratifikacija sporazuma o gospodarskom
partnerstvu EU-a i Japana bit će snažan znak naše odlučnosti. Moramo se suočiti i sa stalnim
preprekama vladavini prava u nekim državama članicama. I na kraju, želimo postići dogovor s
Ujedinjenom Kraljevinom kako bi se ona 29. ožujka 2019. uredno povukla iz Unije, a da pritom ostane
otvorena jasna perspektiva budućeg partnerstva s tom zemljom koja će nam uvijek biti susjeda i
bliska saveznica.
Da bi Europska unija imala perspektivu za budućnost, sastanak na vrhu u Sibiuu 9. svibnja 2019.
moramo vrlo dobro pripremiti. Sastanak u Sibiuu održat će se šest tjedana nakon Brexita, a dva tjedna
prije izbora za Europski parlament. Za čelnike EU-a to će stoga biti ključan trenutak u kojemu se mora
iskazati vjera u budućnost nove Unije s 27 država članica. Upravo je zato Komisija u svibnju predložila
moderan, pravedan i uravnotežen prijedlog idućeg Višegodišnjeg financijskog okvira Unije s 27 država
članica. Predložili smo jednostavniji, racionalniji i fleksibilniji proračun u kojemu se uzimaju u obzir
politički prioriteti Plana iz Bratislave i Rimske deklaracije. Postizanjem političkog dogovora o općem
okviru uoči izbora za Europski parlament poslala bi se snažna poruka. Komisija je predložila i
inicijativu o jačanju međunarodne uloge eura, da bi on ostvario svoju ulogu zaštitnika i ujedinitelja,
kakvim je zamišljen, te da bi naša valuta bila jedinstvenija i snažnija na svjetskoj pozornici. Da bi
Unija bila globalno djelotvorna i suverena, trebamo i prave instrumente za donošenje odluka o našoj
zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Stoga Komisija danas predlaže poboljšanje sustava
glasovanja kvalificiranom većinom u nekoliko ciljnih područja našeg vanjskog djelovanja. Među
inicijativama usmjerenima na budućnost Unije još su i priprema budućih klimatskih i energetskih
politika te jačanje mehanizama zaštite i obrane vladavine prava u svim državama članicama.
Slijedi detaljan popis podnesenih prijedloga koje treba brzo donijeti te novih i komplementarnih
inicijativa koje se predstavljaju zajedno s Govorom o stanju Unije 2018. ili će se temeljiti na njemu.
Kao i dosad, raspoređeni su u skladu s 10 prioriteta našeg programa.
***

Ključne inicijative
Prioritet 1.: Novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Načelni dogovor, prije sastanka na vrhu u Sibiuu 9. svibnja 2019., o
sveobuhvatnom prijedlogu o budućem višegodišnjem financijskom okviru nakon
2020. te najveći mogući napredak, a po mogućnosti i dogovor suzakonodavaca o
prijedlozima nove generacije programa.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti paket prijedlogâ o kružnom gospodarstvu koji se
odnosi na smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš; ponovnu
upotrebu otpadnih voda te vodu za piće.
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-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o zahtjevima za pristupačnost
proizvoda i usluga (Europski akt o pristupačnosti).

Nove inicijative
-

Komunikacija o Planu ulaganja za Europu: pregled stanja i budući koraci.

-

Komunikacija o ažuriranju Strategije biogospodarstva iz 2012.

Prioritet 2.: Povezano jedinstveno digitalno tržište
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti preostale zakonodavne prijedloge kojima je cilj
dovršetak jedinstvenog digitalnog tržišta, a to su: paket mjera za autorska prava;
prijedlozi o kibersigurnosti i jačanju kapaciteta Agencije za mrežnu i informacijsku
sigurnost (ENISA); prijedlog o e-privatnosti; inicijativa o internetskim platformama
za zaštitu pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog poslovnog okruženja u
internetskom gospodarstvu; prijedlozi o ugovorima o prodaji robe na internetu i
drugoj prodaji robe na daljinu i o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja; prijedlozi
o osnivanju zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi, o ponovnoj
uporabi informacija iz javnog sektora i o uvođenju i funkcioniranju vršne domene
.eu.

-

Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o osnivanju Europskog centra za stručnost u području
kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja (koji je danas predstavljen).

Nove inicijative
-

Koordinirani plan o razvoju umjetne inteligencije u Europi.

-

Akcijski plan o dezinformacijama.

-

Preporuka Komisije o određivanju europskog formata za razmjenu elektroničke zdravstvene
evidencije.

Prioritet 3.: Čvrsta energetska unija s naprednom klimatskom politikom
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti Komisijine prijedloge o provedbi energetske unije
i politike o klimatskim promjenama, a to su: preostali prijedlozi iz paketa „Čista
energija za sve Europljane”; prijedlog o zajedničkim pravilima o plinovodima koji
ulaze na područje europskog tržišta plina; paketi „Europa u pokretu”; te paket
„Mobilnost i klimatske promjene”.

Nove inicijative

4

-

*** Strategija dugoročnog smanjivanja emisija stakleničkih plinova u skladu s
Pariškim sporazumom (uoči Konferencije o klimatskim promjenama koja će se
održati u Katowicama od 3. do 14. prosinca).

-

4. izvješće o stanju energetske unije

-

Izvješće o Strateškom akcijskom planu za baterije.

-

* Prijedlog o prilagodbi upućivanja na ciljeve energetske učinkovitosti za EU s 27 država
članica za 2030. (u apsolutnim vrijednostima) (zakonodavstvo u okviru mjera pripravnosti za
Brexit).

Druge inicijative usmjerene na budućnost Unije
-

Dokument za razmatranje „Prema održivoj Europi do 2030. o daljnjem djelovanju u pogledu
UN-ovih ciljeva održivog razvoja, među ostalim o Pariškom sporazumu o klimatskim
promjenama”.

-

Prema novom institucijskom okviru naše energetske i klimatske politike do 2025.; mogućnosti
da se poboljša sustav glasovanja kvalificiranom većinom i izmijeni Ugovor o Euratomu.

Prioritet 4.: Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište s jačim industrijskim temeljima
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o socijalnoj dimenziji Europske unije,
osobito prijedloge o: Europskom nadzornom tijelu za rad; modernizaciji pravila za
koordinaciju sustava socijalne sigurnosti; zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti
karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (druga i treća revizija); poboljšanju
transparentnosti i pravne predvidljivosti radnih uvjeta (revizija Direktive o pisanoj
izjavi); ravnoteži između poslovnog i privatnog života te izmjeni uredaba o osnivanju
tripartitnih agencija (Eurofound, EU-OSHA i Cedefop).

-

*** Treba donijeti prijedloge o pravednom oporezivanju u digitalnom gospodarstvu; o
zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit te o stvaranju konačnog
jedinstvenog europskog sustava poreza na dodanu vrijednost.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o uniji tržišta kapitala, a to su osobito:
paneuropski osobni mirovinski proizvod; izmjena Uredbe o infrastrukturi europskog
tržišta; revizija i jačanje zadaća, upravljanja i financiranja europskih nadzornih
tijela; prijedlog o održivom financiranju i preporuka Europske središnje banke o
izmjeni članka 22.. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske
središnje banke.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o suzbijanju pranja novca s ciljanim
izmjenama triju uredbi o osnivanju europskih nadzornih tijela (koji je danas
predstavljen).

-

Suzakonodavci trebaju donijeti preostale prijedloge o strategiji jedinstvenog tržišta, a to su
osobito paket mjera za usluge i paket mjera za proizvode te prijedlog o izmjeni Uredbe o
svjedodžbama o dodatnoj zaštiti.
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-

Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o nesolventnosti poduzeća, restrukturiranju i pružanju
druge prilike.

-

* Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o sjedištu Europskog nadzornog tijela za
bankarstvo i Europske agencije za lijekove (zakonodavstvo u okviru mjera pripravnosti za
Brexit).

-

* Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o zakonodavstvu EU-a o homologaciji motornih
vozila (zakonodavstvo u okviru mjera pripravnosti za Brexit).

-

* Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o planiranju nove pomorske rute za povezivanje
Irske s kontinentalnim dijelom Sjevernomorsko-mediteranskog koridora transeuropske
prometne mreže te o prijenosu nadležnosti s Ujedinjene Kraljevine na jednu od 27 država
članica EU-a za periodične evaluacije organizacija koje obavljaju pregled i nadzor brodova, a
koje je Komisija priznala na razini Unije (zakonodavstvo u okviru mjera pripravnosti za Brexit).

Nove inicijative
-

*** Komunikacija o jedinstvenom tržištu s procjenom preostalih prepreka i
mogućnosti djelovanja za uklanjanje tih prepreka (studeni 2018.).

-

Komunikacija o sveobuhvatnom okviru Europske unije o endokrinim disruptorima.

Druge inicijative usmjerene na budućnost Unije
-

*** Učinkovitija izrada zakonodavstva u području oporezivanja: utvrđivanje područja
u kojima je potrebno prijeći na glasovanje kvalificiranom većinom (siječanj/veljača
2019.).

-

*** Učinkovitija izrada zakonodavstva u području socijalne politike: utvrđivanje
područja u kojima je potrebno povećati primjenu glasovanja kvalificiranom većinom
(siječanj/veljača 2019.).

Prioritet 5.: Bolje povezana i pravednija ekonomska i monetarna unija
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
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-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge kojima se dopunjuje bankarska unija,
osobito prijedloge o smanjenju rizika, paket mjera za smanjenje loših kredita i
Europski sustav osiguranja depozita.

-

*** Treba donijeti prijedloge u okviru paketa o ekonomskoj i monetarnoj uniji,
osobito o postupnoj zamjeni Europskog stabilizacijskog mehanizma Europskim
monetarnim fondom; uspostavi posebne proračunske linije za europodručje u okviru
proračuna EU-a kojom će se osigurati sredstva za 1. potporu strukturnim
reformama koja se temelji na Komisijinu programu potpore strukturnim reformama,
2. stabilizacijsku funkciju, 3. zaštitni mehanizam za bankarsku uniju i 4. instrument
konvergencije za pružanje pretpristupne pomoći državama članicama na koje se
primjenjuje izuzeće u procesu uvođenja jedinstvene valute.

-

Treba donijeti prijedlog o postupnoj uspostavi jedinstvenog zastupanja europodručja u okviru
Međunarodnog monetarnog fonda.

Druge inicijative usmjerene na budućnost Unije
-

*** Komunikacija o jačanju međunarodne uloge eura (prije kraja godine).

Prioritet 6.: Trgovina: uravnotežena i napredna trgovinska politika za svladavanje
globalizacije
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Sklapanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu s Japanom.

-

Potpisivanje i sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o zaštiti ulaganja sa
Singapurom.

-

Potpisivanje i sklapanje moderniziranoga globalnog sporazuma s Meksikom.

-

Potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o zaštiti ulaganja s Vijetnamom.

-

Završetak pregovora sa zemljama Mercosura o Sporazumu o pridruživanju i s Čileom o
moderniziranom Sporazumu o pridruživanju.

-

Brz napredak u pregovorima s Australijom i Novim Zelandom.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o praćenju izravnih stranih ulaganja u
EU-u te izmijenjeni prijedlog koji se odnosi na instrument za međunarodnu javnu
nabavu.

-

* Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog raspodjele carinskih kvota koji je uključen u
raspored Svjetske trgovinske organizacije za Uniju (zakonodavstvo u okviru mjera pripravnosti
za Brexit).

Prioritet 7.: Područje pravosuđa i temeljnih prava utemeljeno na uzajamnom povjerenju
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o provedbi Europskog programa
sigurnosti, a to su osobito interoperabilnost informacijskih sustava EU-a za
sigurnost te upravljanje granicama i migracijama; prekogranični pristup tijela
kaznenog progona elektroničkim dokazima; stavljanje na tržište i uporaba
prekursora eksploziva; olakšavanje prekograničnog pristupa tijela kaznenog
progona financijskim podacima te borba protiv prijevara i krivotvorenja
bezgotovinskih sredstava plaćanja.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti Prijedlog uredbe o sprečavanju širenja
terorističkih sadržaja na internetu (koji je danas predstavljen).

-

*** Europsko vijeće treba donijeti odluku o proširenju mandata Ureda europskog
javnog tužitelja na borbu protiv prekograničnog terorizma (koja je danas
predstavljena).
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-

Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o Europskom informacijskom sustavu kaznene
evidencije (ECRIS).

-

Suzakonodavci trebaju donijeti paket mjera „Nove pogodnosti za potrošače” u cilju lakše
koordinacije i učinkovitog djelovanja nacionalnih tijela za zaštitu potrošača na razini EU-a te
bolje provedbe prisilnih mjera javnih tijela i bolje zaštite prava potrošača.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede
prava Unije („prijedlog o zaštiti zviždača”).

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o Mehanizmu Europske unije za civilnu
zaštitu (RescEU).

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog
s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski
parlament (koji je danas predstavljen), koji je popraćen Preporukom Komisije o mrežama
suradnje u području izbora, transparentnosti na internetu, zaštiti od kibersigurnosnih
incidenata i borbi protiv kampanja dezinformiranja u kontekstu izbora za Europski parlament
(koja je danas predstavljena); Komunikaciju o slobodnim i poštenim europskim izborima
(koja je danas predstavljena) i smjernice o primjeni prava Unije o zaštiti podataka u
kontekstu izbora (koje su danas predstavljene).

Druge inicijative usmjerene na budućnost Unije
-

*** Treba dodatno pojačati okvir za vladavinu prava iz 2014.

Prioritet 8.: Ususret novoj migracijskoj politici
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
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-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti reformu Dublinskog sustava i Uredbe o
postupcima azila, čime bi se trebalo omogućiti zaključenje povezanih predmeta o
kojima se u okviru trijaloga postigne politički dogovor, a to su osobito: osnivanje
nove Agencije za azil; reforma sustava Eurodac te revizija Direktive o uvjetima
prihvata, Uredbe o ispunjavanju uvjeta za azil i okvira EU-a za preseljenje.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o daljnjem jačanju kapaciteta Agencije
za europsku graničnu i obalnu stražu, čime joj se omogućuje da do 2020. uvede
stalne snage od 10 000 europskih službenika graničnog nadzora, da ima veće ovlasti
u području vraćanja i da djeluje u zemljama partnerima izvan EU-a (koji je danas
predstavljen).

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o daljnjem jačanju Agencije Europske
unije za azil (koji je danas predstavljen).

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o daljnjem jačanju i većoj usklađenosti i
djelotvornosti naše politike vraćanja, osiguravanju brzog vraćanja osoba koje
nemaju pravo na međunarodnu zaštitu i smanjenju poticaja za nezakonite migracije
(koji je danas predstavljen).

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o ulasku i boravku državljana trećih
zemalja za potrebe zapošljavanja visokokvalificiranih radnika („Prijedlog o plavoj
karti”), uzimajući u obzir Komunikaciju o zakonitim putovima za migracije (prijedlog
je danas predstavljen).

-

Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o reviziji Zakonika Zajednice o vizama, viznog
informacijskog sustava i Uredbe o časnicima za vezu zaduženima za imigraciju.

-

Suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o ažuriranju Zakonika o schengenskim granicama.

Nove inicijative
-

Komunikacija o viznom reciprocitetu.

-

* Prijedlog o stavljanju Ujedinjene Kraljevine na popis trećih zemalja kojima je „potrebna viza”
ili na popis zemalja kojima „nije potrebna viza” (zakonodavstvo u okviru mjera pripravnosti za
Brexit).

Prioritet 9.: Jači globalni čimbenik
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Europsko vijeće, Europski parlament i Vijeće moraju nastaviti djelovanje u
pogledu inicijative Komisije kojom se poziva na učinkovitije donošenje odluka u
području zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a (koja je danas predstavljena).

-

*** Komunikacija o novom Savezu između Afrike i Europe za održiva ulaganja i
zapošljavanje (koja je danas predstavljena).

-

Komunikacija o učinkovitijoj strukturi za ulaganja izvan Europske unije (koja je danas
predstavljena).

Nove inicijative
-

Strategija EU-a o povezivanju Europe i Azije (uoči sastanka na vrhu Azije i Europe).

Prioritet 10.: Unija demokratskih promjena
Inicijative koje treba donijeti prije izbora za Europski parlament
-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti reformu Uredbe o europskoj građanskoj
inicijativi.

-

*** Suzakonodavci trebaju donijeti predloženu reformu Uredbe o komitologiji.

9

-

*** Supsidijarnost: suzakonodavci trebaju donijeti prijedlog o reformi Direktive o
ljetnom vremenu radi ukidanja obveze EU-a da se dva puta godišnje pomiče sat,
uzimajući u obzir ovlast država članica da odaberu svoju vremensku zonu na
koordinirani način među susjednim državama članicama (koji je danas predstavljen).

-

Suzakonodavci trebaju donijeti prijedloge o usklađivanju postojećeg zakonodavstva kojim se
predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom na temelju članka 290. (delegirani akti)
i članka 291. (provedbeni akti) UFEU-a.

Druge inicijative usmjerene na budućnost Unije
-

Komunikacija u Europi (Komunikacija o poboljšanju komunikacije za potrebe ujedinjenije,
snažnije i demokratskije Unije).
***

Govor o stanju Unije 2018. i ovo pismo namjere utiru put zajedničkom angažmanu naših triju
institucija da odlučno ispune dana obećanja. Taj će angažman u ovom važnom razdoblju uoči izbora
za Europski parlament Europljanima pokazati dodanu vrijednost Europske unije. Ovo što danas
predstavljamo temelji se na mišljenjima Europskog parlamenta i Vijeća: to je polazište
međuinstitucijskog dijaloga na temelju Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog
parlamenta i Komisije te Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Snažno se
zalažemo za tu važnu suradnju s Europskim parlamentom i Vijećem te s nacionalnim parlamentima.
Vjerujemo da ćemo takvom komunikacijom stvoriti čvrste temelje za presudnu godinu koja je pred
nama. Želimo ispuniti obveze, riješiti nekoliko krupnih preostalih problema i Europljanima pokazati
perspektivu Unije. Komisija predano radi i nastavit će raditi na temelju načela bolje regulative. Želimo
biti veliki u velikim stvarima, a maleni u malima. Svako naše djelovanje vodit će se načelom
supsidijarnosti i proporcionalnosti. Odlučivat ćemo na temelju dokaza, a spremni smo donijeti svaku
nužnu političku odluku.
Za Uniju i njezin položaj u ovome nesigurnom svijetu 2019. bit će važna godina. Ni na tren ne
smijemo posustati u nastojanju da građanima pokažemo kako ih je Europska unija spremna zaštititi,
osnažiti i obraniti. Da zajedno možemo izgraditi ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju. Da
zajedno možemo oblikovati ovaj svijet, pridonijeti stabilnosti, ponajprije na zapadnom Balkanu te
obraniti međunarodni pravni poredak i svoje vrijednosti. Na Komisiju, političku instituciju koja se
oslanja na vrijedne službenike, možete računati kao na pokretačku silu u toj važnoj godini. A mi
računamo da ćete nam pomoći da sastanak na vrhu u Sibiuu 9. svibnja 2019. bude trenutak velikih
ostvarenja.

Jean-Claude Juncker
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