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Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī
A. god. Tajāni kungs!
A. god. Kurca kungs!
Eiropas Savienība ir izšķiroša brīža priekšā. Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 23.–
26. maijā – lielākajam demokrātiskajam procesam mūsu kontinentā – ir atlicis tikai nedaudz vairāk
par 250 dienām. Pateicoties mūsu kopīgajiem centieniem pēdējo gadu laikā, mēs esam pārvarējuši
finanšu un ekonomikas krīzi. Desmit gadus pēc “Lehman Brothers” kraha Eiropas Savienība piedzīvo
divdesmit pirmo izaugsmes ceturksni pēc kārtas, un bezdarbs ir atgriezies pirmskrīzes līmenī, kaut arī
vairākās dalībvalstīs tas joprojām ir pārāk augsts. Tomēr, lai gan Eiropas Savienība ir pārvarējusi
krīzes finansiālās un ekonomiskās sekas, tā ir atstājusi dziļas rētas mūsu sabiedrībā un demokrātijā.
Turklāt arvien nestabilāka situācija pasaulē padara darbu pie tādas Eiropas Savienības, kas spēj
aizsargāt mūsu iedzīvotājus, dot viņiem iespējas un aizstāvēt viņus, svarīgāku nekā jebkad agrāk.
Tāpēc mēs nedrīkstam atslābt savā darbā, veidojot vienotāku, stiprāku un demokrātiskāku Eiropu.
Mums ir jāturpina smagi strādāt atlikušajos šā gada mēnešos un 2019. gadā, lai panāktu progresu
mūsu ceļvedī uz Sibiu, kas guva spēcīgu atbalstu Eiropas Parlamentā un tika iekļauts Vadītāju
programmā.
Tagad mums ir jāpievēršas trīs lietām:
 savu solījumu īstenošanai,
 to problēmu pārvarēšanai, kas mūs kavē, un
 nākotnes perspektīvas piešķiršanai Eiropas Savienībai.
Pirmajai visu trīs iestāžu – Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas – prioritātei jābūt ātrai
vienošanās panākšanai par vēl neizskatītajiem tiesību aktu priekšlikumiem, un tas jāizdara
laikā līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Šie priekšlikumi atspoguļo mūsu 2014. gada jūlijā
pieņemtās programmas Nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām
10 prioritātes, kam pamatā ir Eiropadomes Savienības stratēģiskā programma pārmaiņu laikā un kas
intensīvi apspriestas ar politiskajām grupām Eiropas Parlamentā, un kas kopš tā laika ir pakāpeniski
pilnveidotas. Komisija ir iesniegusi visus tiesību aktu priekšlikumus, ko mēs apņēmāmies veikt
10 prioritāšu ietvaros. Kopā mēs esam spējuši vienoties par 50 % no priekšlikumiem, bet vēl 20 % ir
krietni pavirzīti uz priekšu likumdošanas procesā. Ir būtiski līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām panākt
to, ka īstenojam mūsu kopīgās saistības, jo īpaši attiecībā uz vienotā tirgus (ieskaitot tā uzlaboto
sociālo dimensiju), digitālā vienotā tirgus, enerģētikas savienības ar tās progresīvo klimata politiku,
banku savienības, kapitāla tirgu savienības un drošības savienības izveides pabeigšanu. Komisija
mobilizēs resursus, lai atbalstītu jūs visā šajā procesā, un mēs, kad vien iespējams, nodrošināsim
komisāru personisku klātbūtni trialoga sanāksmēs. Lai nodrošinātu, ka Parlaments un Padome var
pilnībā pievērsties jau iesniegtajiem priekšlikumiem, Komisija šodien iesniedz tikai dažus jaunus
priekšlikumus. Šo mūsu pilnvaru termiņa pēdējo priekšlikumu mērķis ir nostiprināt, papildināt vai
koriģēt jomas, pie kurām mēs jau esam sākuši strādāt. Ņemot vērā to nepārprotamo Eiropas
pievienoto vērtību, mēs uzskatām, ka tie saņems vajadzīgo atbalstu Parlamentā un Padomē, padarot
iespējamu to ātru pieņemšanu.
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Bez minētā pastāv vairākas nozīmīgas, neatrisinātas problēmas, kas mums ir kopīgi un izlēmīgi
jārisina. Neraugoties uz viedokļu atšķirībām, mums ir jāpabeidz darbs migrācijas jomā, lai pēc
iespējas ātrāk panāktu labi funkcionējošu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, kuras pamatā ir
atbildības un solidaritātes principi. Ir vajadzīgi arī konkrēti pasākumi, lai nostiprinātu mūsu
ekonomisko un monetāro savienību. Tas palīdzēs palielināt izturētspēju Eiropas Savienības iekšienē,
kas savukārt nostiprinās eiro starptautisko nozīmi. Mums ir jāpievēršas arvien pieaugošajai spriedzei
pasaules tirdzniecības sistēmā veidā, kas saglabā un nostiprina uz noteikumiem balstīto starptautisko
sistēmu, kuras centrā Eiropas Savienība vēlas atrasties arī turpmāk; ātra ES un Japānas ekonomisko
partnerattiecību nolīguma ratifikācija būs ļoti ietekmīga šīs apņemšanās izpausme. Mums ir arī
jārisina pastāvīgās problēmas tiesiskuma jomā dažās mūsu dalībvalstīs. Visbeidzot, ne mazāk svarīgi
ir tas, ka mēs vēlamies panākt vienošanos ar Apvienoto Karalisti, lai nodrošinātu tās sakārtotu
izstāšanos no Savienības 2019. gada 29. martā, vienlaikus sniedzot skaidru perspektīvu ciešām
nākotnes partnerattiecībām ar valsti, kas vienmēr būs mūsu kaimiņvalsts un tuva sabiedrotā.
Lai sniegtu Eiropas Savienībai nākotnes perspektīvu, mums ir ļoti labi jāsagatavo samits Sibiu
2019. gada 9. maijā. Sibiu samits notiks sešas nedēļas pēc Brexit un divas nedēļas pirms Eiropas
Parlamenta vēlēšanām. Tāpēc tas būs izšķirošs brīdis, kad ES vadītājiem no jauna jānodrošina
pārliecība par jaunās 27 valstu Savienības nākotni. Paturot prātā minēto, Komisija maijā iesniedza
mūsdienīgu, taisnīgu un līdzsvarotu priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai Savienībai
27 valstu sastāvā. Mēs ierosinām vienkāršāku, racionālāku un elastīgāku budžetu, kas atspoguļo
Bratislavas ceļvedī un Romas deklarācijā pieņemtās politiskās prioritātes. Politiska vienošanās par
vispārējo satvaru, kas panākta līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, būs ietekmīgs nodomu
apliecinājums. Komisija arī nāks klajā ar iniciatīvu nostiprināt eiro starptautisko nozīmi, padarīt to par
aizsargājošo un vienojošo spēku, kāds tas bija iecerēts, un nodrošināt, ka mūsu vienotā valūta
pasaules arēnā tiek sadzirdēta spēcīgi un vienoti. Lai Savienība būtu efektīva un suverēna pasaules
mēroga dalībniece, mums būs nepieciešami arī pareizie lēmumu pieņemšanas instrumenti kopējās
ārpolitikas un drošības politikas jomā. Tāpēc Komisija šodien ierosina labāk izmantot kvalificētā
vairākuma balsošanu vairākās mūsu ārējās darbības mērķa jomās. Iniciatīvas ar mērķi sniegt
Savienības nākotnes perspektīvu ietver arī darbu pie mūsu klimata un enerģētikas politikas nākotnes
un mehānismu, ar kuriem aizsargā un aizstāv tiesiskumu visās dalībvalstīs, papildu nostiprināšanu.
Turpmākajā sarakstā sīkāk izklāstīti izskatāmie priekšlikumi, kas mums ir ātri jāpieņem, un jaunās un
papildinošās iniciatīvas, kas tiek iesniegtas kopā ar 2018. gada runu par stāvokli Savienībā vai izriet
no šīs runas. Tāpat kā iepriekš, iniciatīvas ir sagrupētas atbilstīgi mūsu kopīgās darba kārtības
10 prioritātēm.
***

Galvenās iniciatīvas
1. prioritāte. Jauns impulss nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Līdz Sibiu samitam 2019. gada 9. maijā jāpanāk principiāla vienošanās par
visaptverošu priekšlikumu turpmākajai daudzgadu finanšu shēmai pēc 2020. gada,
kā arī lielākais iespējamais progress un, ja iespējams, vienošanās abu likumdevēju
starpā par nākamās paaudzes programmu priekšlikumiem.
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-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem aprites ekonomikas tiesību aktu paketes
priekšlikumi par konkrētu plastmasas produktu ietekmes samazināšanu uz vidi; par
notekūdeņu atkārtotu izmantošanu; un par dzeramo ūdeni.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par pieejamības prasībām
produktiem un pakalpojumiem (Eiropas Pieejamības akts).

Jaunas iniciatīvas
-

Paziņojums par Investīciju plānu Eiropai: atskats uz paveikto un turpmākie pasākumi.

-

Paziņojums, ar ko atjaunina 2012. gada bioekonomikas stratēģiju.

2. prioritāte. Savienots digitālais vienotais tirgus
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem atlikušie tiesību aktu priekšlikumi, kuru mērķis ir
digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšana, kas ietver: autortiesību paketi;
kiberdrošības priekšlikumus, tostarp priekšlikumu stiprināt Tīklu un informācijas
drošības aģentūru (ENISA); e-privātuma priekšlikumu; priekšlikumu par tiešsaistes
platformām, lai nodrošinātu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu
uzņēmējdarbības vidi tiešsaistes ekonomikas jomā; priekšlikumus par preču
tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumiem un par digitālā satura
piegādes līgumiem; priekšlikumus izveidot kopuzņēmumu augstas veiktspējas
skaitļošanai, par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu un par .eu augšējā
līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību.

-

Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Kiberdrošības industriālās,
tehnoloģijas un pētniecības kompetences tīkla centru (iesniegts šodien).

Jaunas iniciatīvas
-

Koordinēts plāns par mākslīgā intelekta attīstību Eiropā.

-

Rīcības plāns par dezinformācijas apkarošanu.

-

Komisijas ieteikums izveidot Eiropas elektronisko pacienta medicīnisko karšu apmaiņas
formātu.

3. prioritāte. Noturīga enerģētikas savienība, kurā īsteno uz nākotni vērstu klimata
pārmaiņu politiku
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-
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*** Abiem likumdevējiem jāpieņem Komisijas priekšlikumi par enerģētikas
savienības un klimata pārmaiņu politikas īstenošanu, kuri ietver: atlikušos
priekšlikumus no paketes “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”; priekšlikumu
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz gāzes vadiem, kas nonāk Eiropas gāzes
tirgū; paketes “Eiropa kustībā”; kā arī mobilitātes un klimata pārmaiņu paketi.

Jaunas iniciatīvas
-

*** Jāpieņem stratēģija ilgtermiņa ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
saskaņā ar Parīzes nolīgumu (pirms Katovices Klimata pārmaiņu konferences 3.–
14. decembrī).

-

Ceturtais enerģētikas savienības stāvokļa apskats.

-

Ziņojums par stratēģisko rīcības plānu akumulatoru jomā.

-

* Priekšlikums pielāgot atsauces vērtības ES energoefektivitātes mērķiem (izteikti absolūtos
skaitļos) 2030. gadam Eiropas Savienībai 27 valstu sastāvā (Brexit sagatavotības tiesību
akti).

Papildu iniciatīvas, kas sniedz perspektīvu Savienības nākotnei
-

Pārdomu dokuments “Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam” par turpmākiem pasākumiem
saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, t. sk. par Parīzes nolīgumu par klimata
pārmaiņām.

-

Ceļā uz jaunu institucionālo satvaru mūsu enerģētikas un klimata politikai līdz 2025. gadam:
risinājumi attiecībā uz uzlabotu kvalificēta vairākuma balsošanu un iespējamu Euratom
līguma reformu.

4. prioritāte. Padziļināts un taisnīgāks iekšējais tirgus ar spēcīgāku rūpniecisko pamatu
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi, ar kuriem risina Eiropas Savienības
sociālo dimensiju, jo īpaši priekšlikumi par: Eiropas Darba iestādi; noteikumu par
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu modernizēšanu; darba ņēmēju
aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
(otrā un trešā pārskatīšana); priekšlikumus uzlabot darba nosacījumu pārredzamību
un juridisko paredzamību (Rakstiskā paziņojuma direktīva); par darba un privātās
dzīves saskaņošanu un trīspusējo aģentūru (Eurofound, EU-OSHA un Cedefop)
dibināšanas regulu grozīšanu.

-

*** Jāpieņem priekšlikumi par taisnīgu nodokļu politiku digitālajā ekonomikā; par
kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi; un par vienota ES pievienotās
vērtības nodokļa galīgā režīma izveidi.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem kapitāla tirgu savienības priekšlikumi, jo īpaši:
par Viseiropas privāto pensiju produktu; par grozījumiem Regulā par Eiropas tirgus
infrastruktūru; par Eiropas uzraudzības iestāžu uzdevumu, pārvaldības un
finansēšanas pārskatīšanu un pastiprināšanu; ilgtspējīgas finansēšanas
priekšlikumi; un Eiropas Centrālās bankas ieteikums grozīt Eiropas Centrālo banku
sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanu ar mērķtiecīgām izmaiņām trīs regulās, ar kurām izveido Eiropas
uzraudzības iestādes (iesniegts šodien).
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-

Abiem likumdevējiem jāpieņem atlikušie vienotā tirgus stratēģijas priekšlikumi, jo īpaši
pakalpojumu un preču paketes un priekšlikums, ar ko groza Papildu aizsardzības sertifikāta
regulu.

-

Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par uzņēmumu maksātnespēju, pārstrukturēšanu
un otro iespēju.

-

* Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi par Eiropas Banku iestādes un Eiropas Zāļu
aģentūras galvenās mītnes atrašanās vietu (Brexit sagatavotības tiesību akti).

-

* Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par mehānisko transportlīdzekļu ES tipa
apstiprināšanas tiesību aktiem (Brexit sagatavotības tiesību akti).

-

* Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi, ar ko izstrādā jaunu jūras ceļu, kas savieno Īriju
ar Eiropas Transporta tīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora kontinentālo daļu, kā arī atbrīvot
Apvienoto Karalisti no pienākuma veikt periodiskus novērtējumus par organizācijām, kas
pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus un kuras Komisija atzinusi Savienības
līmenī, uzticot šo pienākumu kādai ES-27 dalībvalstij (Brexit sagatavotības tiesību akti).

Jaunas iniciatīvas
-

*** Paziņojums par vienoto tirgu ar atlikušo šķēršļu novērtējumu un rīcības
risinājumiem šo šķēršļu novēršanai (2018. gada novembris).

-

Paziņojums par visaptverošu Eiropas Savienības sistēmu attiecībā uz endokrīnajiem
disruptoriem.

Papildu iniciatīvas, kas sniedz perspektīvu Savienības nākotnei
-

*** Efektīvāka likumdošana nodokļu politikas jomā: to jomu apzināšana, kurās
pāriet uz kvalificēta vairākuma balsošanu (2019. gada janvāris/februāris).

-

*** Efektīvāka likumdošana sociālās politikas jomā: to jomu apzināšana, kurās
vairāk
izmantojama
kvalificēta
vairākuma
balsošana
(2019. gada
janvāris/februāris).

5. prioritāte. Padziļināta un taisnīgāka ekonomiskā un monetārā savienība
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
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-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi, kas papildina banku savienību, jo
īpaši priekšlikumi par riska samazināšanu; pakete par ieņēmumus nenesošu kredītu
līmeņa samazināšanu; un Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma.

-

*** Jāpieņem priekšlikumi ekonomiskās un monetārās savienības paketes ietvaros,
jo īpaši par Eiropas Stabilizācijas mehānisma pakāpenisku pārveidošanu par Eiropas
Monetāro fondu; jāizveido īpašs eirozonas budžeta postenis ES budžetā, kas paredz:
1) strukturālo reformu palīdzību, balstoties uz Komisijas Strukturālo reformu
atbalsta programmu, 2) stabilizācijas funkciju, 3) atbalsta mehānismu banku
savienībai un 4) konverģences instrumentu, lai sniegtu pirmspievienošanās
palīdzību dalībvalstīm ar izņēmuma statusu vienotās valūtas ieviešanai.

-

Jāpieņem priekšlikums pakāpeniski iedibināt eirozonas vienotu pārstāvību Starptautiskajā
Valūtas fondā.

Papildu iniciatīvas, kas sniedz perspektīvu Savienības nākotnei
-

*** Paziņojums par eiro starptautiskās nozīmes pastiprināšanu (līdz gada beigām).

6. prioritāte. Tirdzniecība. Līdzsvarota un progresīva tirdzniecības politika globalizācijas
izmantošanai
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Jānoslēdz Ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar Japānu.

-

Jāparaksta un jānoslēdz brīvās tirdzniecības nolīgums un ieguldījumu aizsardzības nolīgums
ar Singapūru.

-

Jāparaksta un jānoslēdz modernizēts vispārējais nolīgums ar Meksiku.

-

Jāparaksta brīvās tirdzniecības nolīgums un ieguldījumu aizsardzības nolīgums ar Vjetnamu.

-

Jāpabeidz sarunas par asociācijas nolīgumu ar MERCOSUR un modernizētu asociācijas
nolīgumu ar Čīli.

-

Straujš progress sarunās ar Austrāliju un Jaunzēlandi.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par ārvalstu tiešo ieguldījumu ES
pārbaudi un grozītais priekšlikums par starptautiskā iepirkuma instrumentu.

-

* Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par Savienības Pasaules Tirdzniecības
organizācijas sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu (Brexit sagatavotības tiesību akti).

7. prioritāte. Tiesiskuma un pamattiesību telpa, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi, ar kuriem īsteno Eiropas Drošības
programmu, jo īpaši par sadarbspēju starp ES informācijas sistēmām drošības,
robežu un migrācijas pārvaldības jomā; par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu
piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem; par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un
izmantošanu; par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu piekļuvi finanšu datiem un to
izmantošanu; kā arī par krāpšanas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu
viltošanas apkarošanu.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums regulai par teroristiska satura
izplatīšanas tiešsaistē novēršanu (iesniegts šodien).

-

*** Eiropadomei jāpieņem Eiropas Prokuratūras pilnvaru paplašinājums, attiecinot
tās uz pārrobežu terorismu (iesniegts šodien).
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-

Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi saistībā ar Eiropas Sodāmības reģistru
informācijas sistēmu (ECRIS).

-

Abiem likumdevējiem jāpieņem “Uz patērētājiem orientēta jauna kursa” pakete, kuras mērķis
ir veicināt valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu koordināciju un efektīvu rīcību ES
līmenī un stiprināt publiskās tiesībaizsardzības darbības un labāku patērētāju tiesību
aizsardzību.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par to personu aizsardzību, kas ziņo
par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (“trauksmes cēlēju aizsardzības
priekšlikums”).

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par Eiropas Savienības civilās
aizsardzības mehānismu (RescEU).

-

*** Abiem likumdevējiem ir jāpieņem priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (ES,
Euratom) Nr. 1141/2014 attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas
datu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā (iesniegts šodien), ko
papildina Komisijas ieteikums par vēlēšanu sadarbības tīkliem, pārredzamību tiešsaistē un
aizsardzību pret kiberdrošības incidentiem saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām
(iesniegts šodien), paziņojums par brīvām un godīgām Eiropas vēlēšanām (iesniegts
šodien) un norāžu dokuments par Savienības datu aizsardzības tiesību aktu piemērošanu
vēlēšanu kontekstā (iesniegts šodien).

Papildu iniciatīvas, kas sniedz perspektīvu Savienības nākotnei
-

*** Vēl vairāk jānostiprina 2014. gada tiesiskuma mehānisms.

8. prioritāte. Ceļā uz jaunu migrācijas politiku
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
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-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem Dublinas sistēmas reforma un Patvēruma
procedūru regula, kas ļautu noslēgt arī saistītos dosjē (par kuriem politiska
vienošanās tika panākta trialogu laikā), proti, par jaunas Patvēruma aģentūras
izveidi, Eurodac reformu, Uzņemšanas nosacījumu direktīvas pārskatīšanu,
Patvēruma kvalifikācijas regulu un ES pārmitināšanas sistēmu.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums vēl vairāk palielināt Eiropas Robežu
un krasta apsardzes aģentūras spējas, dodot tai iespēju līdz 2020. gadam izveidot
pastāvīgu korpusu ar 10 000 ES robežsargiem, nostiprinot tās pilnvaras atgriešanas
jomā un atļaujot tai darboties partnervalstīs ārpus ES (iesniegts šodien).

-

*** Likumdevējam jāpieņem priekšlikums vēl vairāk nostiprināt Eiropas Savienības
Patvēruma aģentūru (iesniegts šodien).

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums vēl vairāk nostiprināt un uzlabot
mūsu atgriešanas politikas saskaņotību un efektivitāti, nodrošināt to personu ātru
atgriešanu, kurām nav tiesību uz starptautisko aizsardzību, un samazināt
neatbilstīgas migrācijas stimulus (iesniegts šodien).

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par trešo valstu valstspiederīgo
ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos (“Zilās kartes
priekšlikums”), ņemot vērā paziņojumu par likumīgiem migrācijas ceļiem (iesniegts
šodien).

-

Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi par Kopienas Vīzu kodeksa, Vīzu informācijas
sistēmas un Regulas par imigrācijas sadarbības koordinatoriem pārskatīšanu.

-

Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums par Šengenas Robežu kodeksa atjaunināšanu.

Jaunas iniciatīvas
-

Paziņojums par vīzu savstarpējību.

-

* Priekšlikums iekļaut Apvienoto Karalisti vai nu trešo valstu sarakstā, “kuru
valstspiederīgajiem nepieciešama vīza”, vai arī “bezvīzu režīma” sarakstā (Brexit
sagatavotības tiesību akti).

9. prioritāte. Spēcīgāka pasaules mēroga dalībniece
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Padomes turpmāki pasākumi attiecībā uz
Komisijas iniciatīvu, ar ko aicina īstenot efektīvāku lēmumu pieņemšanu ES kopējās
ārpolitikas un drošības politikas jomā (iesniegta šodien).

-

*** Paziņojums par jaunu Āfrikas un Eiropas aliansi ilgtspējīgu investīciju un
nodarbinātības jomā (iesniegts šodien).

-

Paziņojums par efektīvāku struktūru investīcijām ārpus Eiropas Savienības (iesniegts šodien).

Jaunas iniciatīvas
-

ES stratēģija par Eiropas un Āzijas savienojamību (pirms Āzijas un Eiropas samita).

10. prioritāte. Demokrātisko pārmaiņu Savienība
Iniciatīvas, kas jāīsteno līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
-

*** Abiem likumdevējiem ir jāpieņem Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulas reforma.

-

*** Abiem likumdevējiem jāpieņem ierosinātā Komiteju procedūras regulas reforma.
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-

*** Subsidiaritāte: Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikums reformēt Direktīvu
par vasaras laiku, atcelt ES prasību divas reizes gadā mainīt pulksteņlaiku, ņemot
vērā dalībvalstu pilnvaras izvēlēties savu laika zonu, saskaņotā veidā starp
kaimiņos esošām dalībvalstīm (iesniegts šodien).

-

Abiem likumdevējiem jāpieņem priekšlikumi par spēkā esošo tiesību aktu, kuros paredzēta
regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, saskaņošanu ar LESD 290. pantu (deleģētie
akti) un 291. pantu (īstenošanas akti).

Papildu iniciatīvas, kas sniedz perspektīvu Savienības nākotnei
-

Informācijas sniegšana par Eiropu (Paziņojums par to, kā padarīt Savienību vienotāku,
stiprāku un demokrātiskāku saziņas jomā).
***

2018. gada runa par stāvokli Savienībā un šī nodomu vēstule veido pamatu mūsu trīs iestāžu
kopīgajai apņēmībai izlēmīgi īstenot mūsu solījumus. Šī apņēmība parādīs Eiropas iedzīvotājiem,
kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība šajā izšķirošajā posmā pirms Eiropas Parlamenta
vēlēšanām. Informācijā, ar kuru šodien nācām klajā, ir ņemts vērā ieguldījums, ko saņēmām no
Eiropas Parlamenta un Padomes, un tas ir sākumpunkts iestāžu dialogam saskaņā ar Pamatnolīgumu
par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām un Iestāžu nolīgumu par labāku
likumdošanas procesu. Mēs nopietni iesaistāmies šajā svarīgajā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un
Padomi, kā arī ar valstu parlamentiem. Uzskatām, ka mūsu viedokļu apmaiņa nodrošinās stabilu
pamatu izšķirošajā nākamajā gadā. Lai palīdzētu mums izpildīt saistības, novērst vairākas nozīmīgas,
vēl neatrisinātas problēmas un sniegt Eiropas iedzīvotājiem perspektīvu Savienības nākotnei. Komisija
ir un arī turpmāk būs stingri apņēmusies strādāt, pamatojoties uz labāka regulējuma principiem. Mēs
vēlamies būt “lieli lielos jautājumos un mazi – sīkumos”. Visu mūsu darbību pamatā būs
subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Mēs balstīsim savu lēmumu pieņemšanu uz pamatotiem
pierādījumiem, un mēs esam gatavi vajadzības gadījumā izdarīt politisku izvēli.
Savienībai un tās vietai arvien neparedzamākā pasaulē 2019. gads būs izšķirošs. Mēs nevaram ne uz
mirkli apstāties, parādot mūsu iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība ir izveidota, lai viņus aizsargātu,
dotu viņiem iespējas un viņus aizstāvētu. Ka kopā mēs varam panākt vienotāku, stiprāku un
demokrātiskāku Savienību. Ka kopā mēs varam veidot pasauli, eksportēt stabilitāti, jo īpaši uz
Rietumbalkāniem, un aizstāvēt uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību un mūsu vērtības. Jūs
varat paļauties uz Komisiju kā politisku iestādi, ko atbalsta smagi strādājošs civildienests, un kā
virzītājspēku šajā izšķirošajā gadā. Un mēs rēķināmies, ka jūs pievienosieties mums, lai pārvērstu
Sibiu samitu 2019. gada 9. maijā par brīdi, kad tiek panākti konkrēti rezultāti.

Žans Klods Junkers
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Franss Timmermanss

