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Strasbourg, 2018. szeptember 12.
Tisztelt Tajani Elnök Úr!
Tisztelt Kurz Kancellár Úr!
Az Európai Unió döntő pillanathoz érkezett. A 2019. május 23–26-i európai parlamenti választásokig
– Európa legjelentősebb demokratikus erőpróbájáig – alig több mint 250 nap van hátra. Az elmúlt
évek közös erőfeszítéseinek hála leküzdöttük a pénzügyi és gazdasági válságot. Tíz esztendővel a
Lehman Brothers csődje – a válság kezdete – után az Európai Unió gazdasága ma már az egymást
követő huszonegyedik növekedést mutató negyedévet tudhatja maga mögött, és a munkanélküliség –
jóllehet több tagállamban még mindig túl magas – ismét a válság előtti szintekre csökkent. Bár az
Európai Unió sikeresen megküzdött a válság pénzügyi és gazdasági következményeivel, a
társadalmat és a demokráciát ért mély sebek máig nem gyógyultak be. Ráadásul az egyre
kiszámíthatatlanabbá váló világpolitikai helyzet minden korábbinál sürgetőbbé teszi egy olyan
Európai Unió kialakítását, amely képes megvédeni polgárait, lehetőségeket biztosítani nekik, valamint
garantálni biztonságukat.
Nem pihenhetünk meg: tovább kell folytatnunk egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa
megteremtését célzó erőfeszítéseinket. 2018 hátralévő részében és 2019 folyamán is keményen kell
dolgoznunk a nagyszebeni ütemterv megvalósításán, amely ütemterv határozott támogatásra talált
az Európai Parlamentben, és amelyet az Európai Tanács által elfogadott vezetői ütemterv is magáévá
tett.
Most három dologra kell összpontosítanunk:
 teljesítenünk kell korábbi ígéreteinket,
 meg kell birkóznunk az előrelépést nehezítő akadályokkal, és
 az EU számára előremutató jövőképet kell felvázolnunk.
Mindhárom intézmény – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – legfontosabb feladata, hogy
még az európai parlamenti választások előtt megegyezésre jussanak a függőben lévő
jogalkotási javaslatokról. E javaslatok a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a
demokratikus változás 2014 júliusában elfogadott programjának tíz prioritását tükrözik, amelyek az
Európai Tanács „Az Unió stratégiai menetrendje a változások idején” című, az Európai Parlament
politikai csoportjaival alaposan megvitatott és folyamatosan továbbgondolt dokumentumára épülnek.
A Bizottság mind a tíz prioritással kapcsolatban előterjesztette azokat a jogalkotási javaslatokat,
amelyek benyújtására kötelezettséget vállalt. Ezek fele tekintetében már megszületett a
megállapodás az európai intézmények között, további 20 %-uk esetében pedig előrehaladott
szakaszban tartanak a tárgyalások. Az európai parlamenti választásokig teljesítenünk kell közös
kötelezettségvállalásainkat, különös tekintettel az egységes piac és annak megerősített szociális
dimenziója, a digitális egységes piac, az előremutató klímapolitikával kiegészülő energiaunió, a
bankunió, a tőkepiaci unió és a biztonsági unió megvalósítására. A Bizottság mozgósítani fogja
erőforrásait, hogy az út minden lépése során támogathassa Önöket, és minden lehetséges esetben
biztosítani fogjuk, hogy a biztosok személyesen részt vegyenek a háromoldalú egyeztetéseken.
Biztosítandó, hogy a Parlament és a Tanács maximális figyelmet fordíthasson a már benyújtott
előterjesztésekre, a Bizottság ma csekély számú új javaslatot terjeszt csak elő. Hivatali időnk ezen
utolsó javaslatai olyan területek megerősítéséről, kiegészítéséről vagy kiigazításáról szólnak,
amelyekkel nem ma kezdtünk el foglalkozni. Tekintettel arra, hogy e kezdeményezések egyértelműen
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hozzáadott európai értékkel bírnak, meggyőződésünk, hogy megkapják majd a gyors elfogadásukhoz
szükséges támogatást a Parlamentben és a Tanácsban.
Mindezeken túl számos olyan fontos és sürgető kihívással nézünk szembe, amelyek közös és
határozott fellépést igényelnek. A migráció területén a nézeteltérések dacára mielőbb be kell
fejeznünk a jól működő, a felelősség és a szolidaritás elvein alapuló közös európai menekültügyi
rendszer kialakítását célzó munkát. Ugyancsak konkrét lépésekre van szükség gazdasági és monetáris
uniónk megerősítése terén. Ennek révén ellenállóképesebbé válhatunk az Unión belül, ami az euró
nemzetközi szerepének erősödéséhez vezet majd. A világkereskedelmi rendszerben mutatkozó
növekvő feszültségeket oly módon kell kezelnünk, ami segít megőrizni és megerősíteni a szabályokon
alapuló nemzetközi kereskedelmi rendszert, melynek az EU továbbra is a legfőbb támasza kíván
maradni. Az EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás gyors ratifikálása e kötelezettségvállalás
fölöttébb határozott jele lesz. Ezeken túl egyes tagállamokban továbbra is kihívások érik a
jogállamiságot, amit kezelnünk kell. Végül, de nem utolsósorban meg kell egyeznünk az Egyesült
Királysággal: biztosítanunk kell, hogy ez az ország, amely mindig is a szomszédunk és közeli
szövetségesünk marad, 2019. március 29-én rendezett módon, a szoros jövőbeli partnerség
egyértelmű perspektívája mellett léphessen ki az Unióból.
Jövőképet kell adnunk az Európai Uniónak, és ennek érdekében alaposan elő kell készítenünk a
2019. május 9-i nagyszebeni csúcstalálkozót. Erre a találkozóra hat héttel a brexit után és két héttel
az európai parlamenti választások előtt kerül majd sor. Olyan döntő pillanatban tehát, amikor az Unió
vezetői új lendületet adhatnak a 27 tagországot számláló közösség fejlődésének. Ebben a szellemben
nyújtotta be a Bizottság májusban a 27 tagú Unió következő többéves pénzügyi keretére vonatkozó
modern, igazságos és kiegyensúlyozott javaslatot. Egyszerűbb, karcsúbb és rugalmasabb
költségvetést javasolunk, olyat, amely tükrözi a pozsonyi ütemtervben és a Római Nyilatkozatban
megfogalmazott politikai prioritásokat. Ha sikerül még az európai parlamenti választások előtt
politikai megállapodást elérni az általános keretekről, az erőteljes politikai szándéknyilatkozattal érhet
fel. A Bizottság az euró nemzetközi szerepének megszilárdítását, közös valutánk az eredeti tervek
szerinti védelmező és egyesítő funkciójának megerősítését célzó lépésekre is javaslatot fog tenni. Ez
lehetővé teszi majd, hogy a globális színtéren határozottabb és egységesebb képviseletet kapjon az
euró. Ahhoz, hogy az Unió eredményesen és szuverén módon léphessen fel a nagyvilágban, megfelelő
közös kül- és biztonságpolitikai döntéshozatali eszközrendszerre is szükség van. A Bizottság ezért ma
javaslatot tesz a minősített többségi szavazás szélesebb körben történő bevezetésére több célzott
külső tevékenységi területen. A jövőkép meghatározását célzó kezdeményezések közé tartozik
éghajlat- és energiapolitikánk jövőjének kialakítása és a jogállamiság védelmére hivatott
mechanizmusaink további megerősítése is minden tagállamban.
Az alábbiakban egyrészt azokat a függőben lévő javaslatokat soroltuk fel, amelyeket sürgősen el kell
fogadni, másrészt azokat az új és kiegészítő kezdeményezéseket, amelyeket az Unió helyzetéről szóló
2018. évi beszéddel egyidejűleg vagy annak nyomán terjeszt elő a Bizottság. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelően mindezeket közös menetrendünk tíz prioritása szerint csoportosítottuk.
***

Főbb kezdeményezések
1. prioritás: Új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
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-

*** Elvi megállapodás – a 2019. május 9-i nagyszebeni csúcstalálkozóig – a 2020
utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó átfogó javaslatról, illetve a lehető
legnagyobb előrelépés és – amennyiben lehetséges – a társjogalkotók
megállapodása a programok következő generációjára vonatkozó javaslatokról

-

*** A körforgásos gazdaságról szóló csomag részét képező javaslatok, azaz az egyes
műanyag termékek környezeti hatásának csökkentéséről,
a szennyvíz
újrafelhasználásáról, és az ivóvízről szóló javaslatok társjogalkotók általi
elfogadása

-

*** A termékekkel és szolgáltatásokkal szembeni akadálymentesítési
követelményekről szóló javaslat (európai akadálymentesítési intézkedéscsomag)
társjogalkotók általi elfogadása

Új kezdeményezések
-

Közlemény az európai beruházási tervről: eddigi eredmények és következő lépések

-

Közlemény a 2012. évi biogazdasági stratégia aktualizálásáról

2. prioritás: Összekapcsolt digitális egységes piac
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** A digitális egységes piac megvalósítását célzó, még el nem fogadott jogalkotási
javaslatok társjogalkotók általi elfogadása. Ezek közé tartoznak a következők: a
szerzői jogi csomag; a kiberbiztonsági javaslatok, beleértve az Európai Uniós
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) megerősítésére vonatkozó
kezdeményezést; az online adatvédelemre vonatkozó javaslat; az online
platformokra vonatkozó, az online gazdaságon belüli méltányos, kiszámítható,
fenntartható és megbízható üzleti környezet megóvását célzó javaslat; az áruk
internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződésekről és a digitális
tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekről szóló javaslatok; az Európai
Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról, a közszféra
információinak további felhasználásáról és a .eu felső szintű domain bevezetéséről
és működéséről szóló javaslatok

-

Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontra vonatkozó
(ma benyújtott) javaslat társjogalkotók általi elfogadása

Új kezdeményezések
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-

Összehangolt terv a mesterséges intelligencia fejlesztéséről Európában

-

Cselekvési terv a félretájékoztatásról

-

Bizottsági ajánlás az európai elektronikus egészségügyi nyilvántartások cseréjét szolgáló
formátum létrehozásáról
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3. prioritás: Ellenállóképes energiaunió és jövőbe mutató éghajlat-politika
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** Az energiaunió és az éghajlat-politika végrehajtását célzó bizottsági javaslatok,
köztük az alábbiak társjogalkotók általi elfogadása: a Tiszta energia minden
európainak elnevezésű csomag még el nem fogadott javaslatai; az európai
gázpiacra belépő földgázvezetékekre alkalmazandó közös szabályokra vonatkozó
javaslat; az Európa mozgásban csomagok; valamint a mobilitási és éghajlatváltozási
csomag

Új kezdeményezések
-

*** A Párizsi Megállapodással összhangban végrehajtandó hosszú távú uniós
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési stratégia (a december 3. és 14. közötti
katowicei éghajlatváltozási konferenciára figyelemmel)

-

4. jelentés az energiaunió helyzetéről

-

Jelentés az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési tervről

-

* Javaslat a 2030-as (abszolút értékben kifejezett) uniós energiahatékonysági célkitűzésekre
való hivatkozások EU-27 szerinti kiigazításáról (brexitfelkészülési jogalkotás)

Perspektivikus kezdeményezések
-

Vitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak nyomon
követéséről, ideértve az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást”

-

Új energia- és éghajlat-politikai intézményi keret 2025-re: lehetőségek az Euratom-Szerződés
reformjára és a minősített többségi szavazás megerősítésére

4. prioritás: Megerősített iparon alapuló, mélyebb és méltányosabb belső piac
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** Az Európai Unió szociális dimenziójával foglalkozó javaslatok, köztük különösen
az alábbiakra vonatkozók társjogalkotók általi elfogadása: Európai Munkaügyi
Hatóság; a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok
korszerűsítése; a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (második és harmadik felülvizsgálat);
a munkakörülmények átláthatóságának és jogi kiszámíthatóságának javítása (az
írásbeli tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv felülvizsgálata); a munka és a
magánélet közötti egyensúly, valamint a háromoldalú ügynökségek (Cedefop,
Eurofound, EU-OSHA) alapító rendeleteinek módosítása

-

*** A digitális gazdaság méltányos adóztatására; a közös konszolidált társaságiadóalapra; és az egységes és végleges uniós héarendszer létrehozására vonatkozó
javaslatok elfogadása

-

*** A tőkepiaci unióra vonatkozó javaslatok, nevezetesen a következők
társjogalkotók általi elfogadása: páneurópai nyugdíjtermék; az európai piaci
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infrastruktúra-rendelet módosítása; az európai felügyeleti hatóságok feladatainak,
irányításának és finanszírozásának felülvizsgálata és megerősítése; a fenntartható
finanszírozásra vonatkozó javaslatok; valamint az Európai Központi Bank ajánlása a
Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 22.
cikkének módosításáról
-

*** Az európai felügyeleti hatóságokat létrehozó három rendeletet a pénzmosás
elleni küzdelem vonatkozásában módosító (ma benyújtott) javaslat társjogalkotók
általi elfogadása

-

Az egységes piaci stratégiával kapcsolatos, még el nem fogadott javaslatok társjogalkotók
általi elfogadása, ideértve a szolgáltatásokról és az árukról szóló csomagot, valamint a
kiegészítő oltalmi tanúsítványról szóló rendeletet módosító javaslatot

-

A vállalkozások fizetésképtelenségével, a szerkezetátalakítással és az újrakezdéssel
kapcsolatos javaslat társjogalkotók általi elfogadása

-

* Az Európai Bankhatóság és az Európai Gyógyszerügynökség székhelyéről szóló javaslatok
társjogalkotók általi elfogadása (brexitfelkészülési jogalkotás)

-

* A gépjárművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályokról
társjogalkotók általi elfogadása (brexitfelkészülési jogalkotás)

-

* Az Írországot az Északi-tenger és a Földközi-tenger közötti transzeurópai közlekedési folyosó
kontinentális részével összekötő új tengeri útvonal kialakításáról, továbbá a Bizottság által
európai szinten elismert hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek időszakos értékelésének
szponzorálását az Egyesült Királyságról az EU-27 valamely tagállamára való átruházásáról
szóló javaslatok társjogalkotók általi elfogadása (brexitfelkészülési jogalkotás)

szóló

javaslat

Új kezdeményezések
-

*** Egységes piaci közlemény a fennmaradt akadályok és az ezek lebontására
irányuló lehetséges opciók értékelésével (2018. november)

-

Közlemény az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keretről

Perspektivikus kezdeményezések
-

*** Hatékonyabb jogalkotás az adózás területén: azon területek meghatározása,
ahol bevezetésre kerülne a minősített többségi szavazás (2019. január/február)

-

*** Hatékonyabb jogalkotás a szociálpolitika területén: azon területek
meghatározása, amelyeken bővülne a minősített többségi szavazás alkalmazási
köre (2019. január/február)

5. prioritás: Mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-
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*** A bankuniót a következők tekintetében kiegészítő javaslatok társjogalkotók
általi elfogadása: kockázatcsökkentés; a nemteljesítő hitelek visszaszorítására
vonatkozó csomag; európai betétbiztosítási rendszer
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-

*** A gazdasági és monetáris uniós csomag keretében előterjesztett javaslatok,
nevezetesen az alábbiak elfogadása: az Európai Stabilitási Mechanizmus fokozatos
átalakítása Európai Valutaalappá; külön euróövezeti költségvetési tétel létrehozása
az uniós költségvetésben (1) a Bizottság strukturálisreform-támogató programja
alapján elfogadott strukturálisreform-támogatások, (2) a stabilizációs funkció, (3) a
bankuniós védőháló és (4) az egységes valuta bevezetése felé haladó, eltéréssel
rendelkező
tagállamok
számára
előcsatlakozási
támogatást
biztosító
konvergenciaeszköz céljaira.

-

Az euróövezet egységes Nemzetközi Valutaalap-beli képviseletének fokozatos létrehozásáról
szóló javaslat elfogadása

Perspektivikus kezdeményezések
-

*** Közlemény az euró nemzetközi szerepének erősítéséről (az év vége előtt)

6. prioritás: Kereskedelem: kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitika a
globalizáció előnyünkre fordítása érdekében
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** A Japánnal aláírt gazdasági partnerségi megállapodás jóváhagyása

-

A Szingapúrral kötendő szabadkereskedelmi, valamint beruházásvédelmi megállapodás
aláírása és jóváhagyása

-

A Mexikóval kötendő modernizált átfogó megállapodás aláírása és jóváhagyása

-

A Vietnammal kötendő szabadkereskedelmi, valamint beruházásvédelmi megállapodás
aláírása és jóváhagyása

-

A Mercosurral kötendő társulási megállapodás és a Chilével kötendő korszerűsített társulási
megállapodás tárgyalásainak véglegesítése

-

Gyors haladás az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatott tárgyalásokon

-

*** Az EU-ban megvalósuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítására
vonatkozó javaslat és a nemzetközi közbeszerzési eszközről szóló módosított
javaslat társjogalkotók általi elfogadása

-

* Az Uniónak a WTO engedményes listájában szereplő vámkontingensei arányos felosztásáról
szóló javaslat társjogalkotók általi elfogadása (brexitfelkészülési jogalkotás)

7. prioritás: A jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon alapuló térsége
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** Az európai biztonsági stratégia végrehajtását célzó javaslatok, köztük az
alábbiakra vonatkozók társjogalkotók általi elfogadása: az uniós határigazgatási,
biztonsági, és migrációkezelési információs rendszerek közötti interoperabilitás; a
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bűnüldöző hatóságok elektronikus bizonyítékokhoz való határon átnyúló
hozzáférése; a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása; a
bűnüldöző hatóságok pénzügyi adatokhoz való határon átnyúló hozzáférésének és
ezek általuk való felhasználásának elősegítése; a készpénz-helyettesítő fizetési
eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem
-

*** Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló (ma benyújtott)
rendeletjavaslat társjogalkotók általi elfogadása

-

*** Az Európai Ügyészség hatáskörének a határon átnyúló terrorizmusra történő
kiterjesztésére vonatkozó (ma benyújtott) javaslat Európai Tanács általi elfogadása

-

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerre (ECRIS) vonatkozó javaslatok
társjogalkotók általi elfogadása

-

A tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok uniós szintű koordinációjának és hatékony
intézkedéseinek elősegítésére, valamint az állami bűnüldözési intézkedések megerősítésére és
a fogyasztók jogai védelmének javítására irányuló Új megállapodás a fogyasztói érdekekért
nevű csomag társjogalkotók általi elfogadása

-

*** Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló javaslat
társjogalkotók általi elfogadása

-

*** Az európai uniós polgári védelmi mechanizmusról (RescEU) szóló javaslat
társjogalkotók általi elfogadása

-

*** A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti
választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési
eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendeletet módosító rendeletre
irányuló javaslat, valamint az azt kísérő, az európai parlamenti választásokkal
összefüggésben a választási együttműködési hálózatokról, az online átláthatóságról és a
kiberbiztonsági eseményekkel szembeni védelemről szóló bizottsági ajánlás társjogalkotók
általi elfogadása (mindkettő ma került benyújtásra) közlemény a szabad és tisztességes
európai választásokról (ma került benyújtásra), valamint útmutató a választások
összefüggésében az uniós adatvédelmi jog alkalmazásáról (ma került benyújtásra)

Perspektivikus kezdeményezések
-

*** a 2014. évi jogállamisági keret megerősítése

8. prioritás: Elmozdulás egy új migrációs politika felé
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-
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*** A dublini rendszer reformjának és a menekültügyi eljárásokról szóló rendeletnek
a társjogalkotók általi elfogadása, amely lehetővé teszi az alábbi kapcsolódó
dossziék lezárását (amelyekről a háromoldalú egyeztetések során politikai
megállapodást sikerült elérni): új Menekültügyi Ügynökség létrehozása; az Eurodac
reformja; a befogadási feltételekről szóló irányelv felülvizsgálata; kvalifikációs
rendelet és uniós áttelepítési keret
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-

*** Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kapacitásainak további
megerősítéséről szóló (ma benyújtott) javaslat társjogalkotók általi elfogadása,
mely javaslat 2020-ig lehetővé teszi egy 10 000 fős állandó európai határőrség
létrehozását, megerősíti az Ügynökség hatásköreit a visszaküldés tekintetében, és
lehetővé teszi, hogy az Ügynökség az EU-n kívüli partnerországokban is
tevékenykedhessen

-

*** Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége további megerősítéséről szóló (ma
benyújtott) javaslat társjogalkotók általi elfogadása

-

*** A visszaküldési politika következetességének és hatékonyságának további
megerősítését, a nemzetközi védelemre nem jogosult személyek gyors
visszaküldését és az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentését célzó (ma
benyújtott) javaslat társjogalkotók általi elfogadása

-

*** A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás céljából való belépéséről és tartózkodásról szóló (ma benyújtott)
javaslat („kékkártyajavaslat”) társjogalkotók általi elfogadása, figyelembe véve a
migráció legális lehetőségeiről szóló közleményt is

-

Az Uniós Vízumkódex, a Vízuminformációs Rendszer és a bevándorlási összekötő
tisztviselőkről szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatok társjogalkotók általi
elfogadása

-

A Schengeni határellenőrzési kódex aktualizálásával kapcsolatos javaslat társjogalkotók általi
elfogadása

Új kezdeményezések
-

Közlemény a vízumkölcsönösségről

-

* Az Egyesült Királyságnak a vízumköteles harmadik országok vagy a vízummentes harmadik
országok jegyzékébe való felvételére vonatkozó javaslat (brexitfelkészülési jogalkotás)

9. prioritás: Erőteljesebb globális szerepvállalás
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** Az Európai Tanács, az Európai Parlament és a Tanács reagálása a hatékonyabb
uniós közös kül- és biztonságpolitikai döntéshozatal kialakítására irányuló (ma
benyújtott) bizottsági kezdeményezésre

-

*** Közlemény az Afrika és Európa közötti, fenntartható beruházásokra és
munkahelyekre irányuló új szövetségről (ma került benyújtásra)

-

*** Közlemény az Európai Unión kívüli beruházások hatékonyabb struktúrájának létrehozásáról
(ma került benyújtásra)

Új kezdeményezések
-

Uniós stratégia az Európa és Ázsia közötti kapcsolatokról (a közelgő Ázsia–Európa-csúcsra
tekintettel)
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10. prioritás: A demokratikus változás Uniója
Az európai parlamenti választások előtt elfogadandó kezdeményezések
-

*** Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet reformjának társjogalkotók
általi elfogadása

-

*** A komitológiai rendelet javasolt reformjának társjogalkotók általi elfogadása

-

*** Szubszidiaritás: A nyári időszámításról szóló rendelet reformjára irányuló
javaslat társjogalkotók általi elfogadása, az órák évi kétszeri átállítására
vonatkozó uniós követelmény megszüntetése, figyelembe véve a tagállamok
hatáskörét időzónájuk szomszédos tagállamok közötti összehangolt módon történő
megválasztására (ma került benyújtásra)

-

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró meglévő jogi
aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez (felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok) és 291. cikkéhez (végrehajtási jogi aktusok) történő hozzáigazítására
vonatkozó javaslatok társjogalkotók általi elfogadása

Perspektivikus kezdeményezések
-

Kommunikáljuk Európát (közlemény arról, hogyan járulhat hozzá a kommunikáció az
egységesebb, erősebb és demokratikusabb Unió létrejöttéhez)
***

Az Unió helyzetéről szóló 2018. évi beszéd és a jelen szándéknyilatkozat megalapozza három
intézményünk ígéreteink eltökélt végrehajtására vonatkozó közös kötelezettségvállalását. Ez a
kötelezettségvállalás bizonyítja az európai polgárok számára, hogy az európai parlamenti
választásokat megelőzően e döntő időszakban az Unió valóban hozzáadott értéket képvisel. A ma
előterjesztett dokumentumok támaszkodnak az Európai Parlamenttől és a Tanácstól kapott
észrevételekre, és kiindulópontját képezik az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról
szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
keretében zajló intézményközi párbeszédnek. Mélyen elkötelezettek vagyunk az Európai Parlamenttel
és a Tanáccsal, valamint a nemzeti parlamentekkel folytatott, e fontos párbeszéd mellett. Hisszük,
hogy e párbeszéd szilárd alapot biztosít majd az előttünk álló döntő évhez. Ahhoz, hogy teljesítsük
kötelezettségeinket, megküzdjünk több fontos és sürgető kihívással, és uniós jövőképet vázoljunk fel
az európaiak számára. A Bizottság most is és a következő időszakban is határozottan elkötelezett a
minőségi jogalkotás elveinek alkalmazása mellett. A nagy dolgokban nagyok, a kicsikben kicsik
akarunk lenni. Fellépéseinket a szubszidiaritás és az arányosság elve fogja vezérelni. Döntéseinket
igazolt tényekre alapozzuk, és szükség esetén bármikor készek leszünk politikai döntéseket hozni.
2019 döntő fontosságú év lesz az Unió és annak mind bizonytalanabbá váló világunkban betöltött
helye szempontjából. Szüntelenül bizonyítanunk kell polgáraink előtt, hogy az Európai Unió védi őket,
gondoskodik biztonságukról, és eszközöket ad a kezükbe. Hogy együtt egységesebb, erősebb és
demokratikusabb Uniót építhetünk. Hogy együtt átalakíthatjuk a világot, hozzájárulhatunk a stabilitás
megteremtéséhez – például a nyugat-balkáni régióban –, és megvédhetjük a szabályokon alapuló
nemzetközi rendet és értékeinket. Ebben a döntő esztendőben Önök bizton számíthatnak arra, hogy a
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Bizottság – mint a munkában élenjáró köztisztviselői gárdára támaszkodó politikai intézmény – a
motorja lesz e törekvéseknek. Mi pedig számítunk arra, hogy az Önök támogatásával a 2019. május
9-i nagyszebeni csúcstalálkozó a kötelezettségvállalások teljesítésének jeles pillanata lesz.

Jean-Claude Juncker

Frans Timmermans
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