STAAT VAN DE UNIE 2018
INTENTIEVERKLARING AAN
VOORZITTER ANTONIO TAJANI EN
KANSELIER SEBASTIAN KURZ

Straatsburg, 12 september 2018
Geachte voorzitter Tajani,
Geachte kanselier Kurz,
De Europese Unie staat voor een beslissend moment. Op 23-26 mei 2019, over iets meer dan 250
dagen, zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement, de belangrijkste democratische gebeurtenis
van ons continent. Dankzij de inspanningen die wij samen de laatste jaren hebben ondernomen, zijn
wij erin geslaagd de financiële en economische crisis achter ons te laten. Tien jaar na Lehman
Brothers houdt de groei in de Europese Unie al voor het 21e achtereenvolgende kwartaal aan en is de
werkloosheid gedaald tot het niveau van vóór de crisis, hoewel het in een aantal lidstaten nog steeds
te hoog is. De Europese Unie mag de financiële en economische gevolgen van de crisis dan wel te
boven zijn gekomen, maar er zijn diepe sporen achtergebleven in onze samenlevingen en
democratieën. Door de steeds onstabielere situatie in de wereld is het bovendien noodzakelijker dan
ooit tevoren dat we werk maken van een Europese Unie die in staat is onze burgers sterker te maken
en te verdedigen.
We moeten ons daarom zonder respijt inspannen om een meer verenigd, sterker en meer
democratisch Europa op te bouwen. We moeten de rest van dit jaar en in 2019 hard blijven werken
om vorderingen te maken met onze Routekaart naar Sibiu die brede ondersteuning van het Europees
Parlement krijgt en in de Leidersagenda is opgenomen.
We moeten ons nu op drie dingen concentreren:
 onze beloften waarmaken;
 de uitdagingen die ons in de weg staan het hoofd bieden; en
 de Europese Unie een perspectief voor de toekomst bieden.
De eerste prioriteit voor de drie instellingen – Europees Parlement, Raad en Commissie – moet het zijn
snel overeenstemming te bereiken over de wetgevingsvoorstellen die nog op tafel liggen,
en wel voor de Europese verkiezingen. Deze voorstellen vloeien voort uit de tien prioriteiten van onze
agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering die in juli 2014 is goedgekeurd en
die is gebaseerd op de "strategische agenda voor de Unie in tijden van verandering" van de Europese
Raad, die intensief is besproken met de politieke fracties in het Europees Parlement en sindsdien
geleidelijk is ontwikkeld. De Commissie heeft met betrekking tot de tien prioriteiten alle toegezegde
wetgevingsvoorstellen ingediend. Over 50 % hebben we een akkoord bereikt en voor nog eens 20 %
is het wetgevingsproces flink opgeschoten. Het is van wezenlijk belang dat we tegen de Europese
verkiezingen onze gezamenlijke toezeggingen nakomen, met name wat betreft het voltooien van de
eengemaakte markt (inclusief de versterkte sociale dimensie), de digitale eengemaakte markt, de
energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid, de bankenunie, de kapitaalmarktenunie en de
veiligheidsunie. De Commissie zal haar middelen inzetten om u tijdens het hele traject te steunen en
we zullen ervoor zorgen dat commissarissen wanneer mogelijk bij trialoogvergaderingen persoonlijk
aanwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat het Parlement en de Raad zich volledig kunnen concentreren
op hetgeen al op tafel ligt, komt de Commissie vandaag slechts met een zeer beperkt aantal nieuwe
voorstellen. Deze laatste voorstellen van onze ambtstermijn zijn erop gericht de gebieden waarop we
al aan het werk zijn te versterken en deze aan te vullen en aan te passen. Gezien de duidelijke
Europese meerwaarde van de voorstellen zijn we van mening dat deze de nodige steun in het
Parlement en de Raad zullen krijgen, zodat ze snel kunnen worden goedgekeurd.
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Afgezien daarvan worden we geconfronteerd met belangrijke bestaande uitdagingen die wij
collectief en doortastend moeten aanpakken. Ondanks de uiteenlopende standpunten moeten we de
werkzaamheden op het gebied van migratie zo spoedig mogelijk voltooien om tot een goed
functionerend gemeenschappelijk Europees asielstelsel te komen dat is gebaseerd op de beginselen
van verantwoordelijkheid en solidariteit. Er moeten ook concrete stappen worden ondernomen om de
economische en monetaire unie te versterken. Daardoor worden we binnen de Europese Unie
veerkrachtiger en wordt op zijn beurt de internationale rol van de euro versterkt. We moeten reageren
op de toenemende spanningen in het mondiale handelsstelsel, en wel zodanig dat het op regels
gebaseerde internationale stelsel, waarvan de Europese Unie het middelpunt wil blijven, wordt
behouden en versterkt; snelle ratificatie van de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan
zal in dat verband een zeer krachtig teken zijn. We moeten ook de aanhoudende problemen in
verband met de rechtsstaat in een aantal lidstaten het hoofd bieden. Niet op de laatste plaats willen
wij met het Verenigd Koninkrijk overeenstemming bereiken om de ordelijke terugtrekking ervan op 29
maart 2019 te waarborgen, en tegelijkertijd een duidelijk perspectief te bieden voor een nauw
toekomstig partnerschap met een land dat een buurland en naaste bondgenoot zal blijven.
Om de Europese Unie een perspectief voor de toekomst te geven, moeten we de top die op 9 mei
2019 in Sibiu wordt gehouden goed voorbereiden. De top in Sibiu vindt zes weken na de brexit en
twee weken voor de Europese verkiezingen plaats. Op dat cruciale moment moeten de leiders van de
EU zorgen voor hernieuwd vertrouwen in de toekomst van de nieuwe Unie met 27 lidstaten. Met het
oog daarop heeft de Commissie een modern, eerlijk en evenwichtig voorstel ingediend voor het
volgende meerjarig financieel kader voor de Unie van 27. We stellen een eenvoudigere, meer
gestroomlijnde en flexibele begroting voor die aansluit bij de politieke prioriteiten die zijn
overeengekomen in het stappenplan van Bratislava en de Verklaring van Rome. Als er vóór de
Europese verkiezingen een politiek akkoord tot stand komt, geeft dat onze bedoelingen duidelijk weer.
Verder komt de Commissie met een initiatief om de internationale rol van de euro te versterken en er
de bedoelde beschermende en verenigende kracht van te maken, zodat onze eenheidsmunt op het
wereldtoneel krachtiger en met één stem optreedt. Om te waarborgen dat de Unie een doeltreffende
en soevereine mondiale speler is, hebben we ook de juiste besluitvormingsinstrumenten voor ons
gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid nodig. De Commissie stelt daarom vandaag voor
meer gebruik te maken van stemming met gekwalificeerde meerderheid op verschillende prioritaire
gebieden van het externe optreden. Tot de initiatieven om de toekomst van de Unie perspectief te
bieden, behoren werkzaamheden aan de toekomst van ons klimaat- en energiebeleid en een verdere
versterking van mechanismen waarmee de rechtsstaat in al onze lidstaten wordt beschermd en
verdedigd.
De onderstaande lijst is een gedetailleerde beschrijving van de voorstellen die op tafel liggen en die
snel moeten worden goedgekeurd en van de nieuwe en aanvullende initiatieven die samen met of als
vervolg op de Staat van de Unie 2018 worden gepresenteerd. Zoals gebruikelijk zijn de voorstellen
gegroepeerd naargelang van de tien prioriteiten van onze gezamenlijke agenda.
***
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Belangrijke initiatieven
Prioriteit 1: Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Beginselakkoord – tegen de top van Sibiu op 9 mei 2019 – over het omvattende
voorstel voor het toekomstige meerjarig financieel kader na 2020, alsmede de
grootst mogelijke vorderingen en wanneer mogelijk overeenstemming tussen de
medewetgevers over de voorstellen voor de volgende generatie programma's.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van voorstellen voor het pakket circulaire
economie inzake het terugdringen van de impact van bepaalde kunststofproducten
op het milieu; inzake hergebruik van afvalwater; en inzake drinkwater.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel
toegankelijkheidvereisten
voor
producten
en
diensten
toegankelijkheidswet).

inzake de
(Europese

Nieuwe initiatieven
-

Mededeling over het investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen.

-

Mededeling over de herziening van de strategie voor de bio-economie van 2012.

Prioriteit 2: Een connectieve digitale eengemaakte markt
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de resterende wetgevingsvoorstellen
om de digitale eengemaakte markt te voltooien, waaronder: het pakket
auteursrechten; de voorstellen inzake cyberbeveiliging, inclusief de versterking van
het Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa); het voorstel inzake
e-privacy; het voorstel inzake onlineplatforms om in de online-economie een eerlijk,
voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar ondernemingsklimaat te waarborgen; de
voorstellen inzake overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op
afstand van goederen en inzake overeenkomsten voor de levering van digitale
inhoud; de voorstellen voor de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming
high-performance computing, inzake het hergebruik van overheidsinformatie en de
toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam.

-

Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel voor de oprichting van het Europees
kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging
(vandaag gepresenteerd).

Nieuwe initiatieven
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-

Gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa.

-

Actieplan inzake desinformatie.

-

Aanbeveling van de Commissie inzake de vaststelling van een format voor de Europese
uitwisseling van elektronische medische dossiers.

Prioriteit 3: Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake
klimaatverandering
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen van de Commissie om
de energie-unie en het klimaatveranderingsbeleid uit te voeren, waaronder: de
resterende voorstellen van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”; het
voorstel voor gemeenschappelijke regels voor gaspijpleidingen die de Europese
gasmarkt binnenkomen; het pakket "Europa in beweging"; en het pakket mobiliteit
en klimaatverandering.

Nieuwe initiatieven
-

*** Strategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange termijn, in
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (voorafgaand aan de conferentie
over klimaatverandering in Katowice op 3-14 december).

-

Het vierde verslag over de stand van de energie-unie.

-

Verslag over het strategisch actieplan inzake batterijen.

-

* Voorstel om verwijzingen naar EU-streefcijfers voor energie-efficiëntie voor 2030 (uitgedrukt
in absolute waarden) aan te passen aan een EU met 27 (wetgeving ter voorbereiding op de
brexit).

Verdere initiatieven met het oog op de toekomst van de Unie
-

Discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van de VNdoelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake
klimaatverandering".

-

Naar een nieuw institutioneel kader voor ons energie- en klimaatbeleid tegen 2025: opties
voor meer gebruik van stemming met gekwalificeerde meerderheid en voor een mogelijke
hervorming van het Euratom-Verdrag.

Prioriteit 4: Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen met betrekking tot de
sociale dimensie van de Europese Unie, met name de voorstellen inzake: de
Europese Arbeidsautoriteit; de modernisering van de regels voor de coördinatie van
de socialezekerheidsstelsels; de bescherming van werknemers tegen de risico’s van
blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (tweede en derde
herziening); voorstellen om de transparantie en de juridische voorspelbaarheid van
arbeidsomstandigheden te verbeteren (herziening van de richtlijn schriftelijke
5

verklaringen); evenwicht tussen werk en privéleven, en wijziging van de
oprichtingsverordeningen van de tripartiete agentschappen (Eurofound, EU-OSHA en
Cedefop).
-

*** Goedkeuring van de voorstellen inzake eerlijke belastingheffing van de digitale
economie; inzake de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting; en inzake de totstandbrenging van één definitieve EUregeling voor de btw.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen betreffende de
kapitaalmarktenunie, waaronder: het pan-Europese persoonlijke pensioenproduct; de
wijzigingen van de verordening Europese marktinfrastructuur; de herziening en
versterking van de taken, de governance en de financiering van de Europese
toezichthoudende autoriteiten; de voorstellen inzake duurzame financiering; en de
aanbeveling van de Europese Centrale Bank tot wijziging van artikel 22 van de
statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake de bestrijding van
witwassen, met gerichte wijzigingen van de drie verordeningen tot oprichting van de
Europese toezichthoudende autoriteiten (vandaag gepresenteerd).

-

Goedkeuring door de medewetgevers van de resterende voorstellen inzake de strategie voor
de eengemaakte markt, met name de pakketten inzake goederen en diensten en het voorstel
tot wijziging van de verordening inzake aanvullende beschermingscertificaten.

-

Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake insolventie en herstructurering
van bedrijven en het bieden van een tweede kans.

-

* Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen inzake de vestigingsplaats van de
zetel van de Europese Bankautoriteit en van het Europees Geneesmiddelenbureau (wetgeving
ter voorbereiding op de brexit).

-

* Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake de EU-typegoedkeuring voor
motorvoertuigen (wetgeving ter voorbereiding op de brexit).

-

* Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen om een nieuwe zeeroute uit te
stippelen om Ierland te verbinden met het continentale deel van de corridor NoordzeeMiddellandse Zee van het trans-Europees vervoersnet en om te zorgen voor de overdracht van
de taken van het Verenigd Koninkrijk naar een EU27-lidstaat wat betreft periodieke
beoordelingen van met de inspectie en controle van schepen belaste, op EU-niveau door de
Commissie erkende organisaties (wetgeving ter voorbereiding op de brexit).

Nieuwe initiatieven
-

*** Mededeling over de eengemaakte markt met een beoordeling van de resterende
belemmeringen en opties voor maatregelen om die belemmeringen weg te werken
(november 2018).

-

Mededeling over een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen.

Verdere initiatieven met het oog op de toekomst van de Unie
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-

*** Efficiëntere wetgeving op het gebied van belastingen: bepalen welke gebieden in
aanmerking
komen
voor
stemming
met
gekwalificeerde
meerderheid
(januari/februari 2019).

-

*** Efficiëntere wetgeving op het gebied van sociaal beleid: bepalen welke gebieden
in aanmerking komen voor veelvuldiger gebruik van stemming met gekwalificeerde
meerderheid (januari/februari 2019).

Prioriteit 5: Een diepere een eerlijkere economische en monetaire unie
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen ter aanvulling van de
bankenunie, met name de voorstellen inzake risicobeperking; het pakket over het
terugdringen
van
niet-renderende
leningen;
en
het
Europese
depositoverzekeringsstelsel.

-

*** Goedkeuring van de voorstellen die deel uitmaken van het pakket inzake de
economische en monetaire unie, met name de geleidelijke omvorming van het
Europees Stabiliteitsmechanisme tot een Europees Monetair Fonds; de invoering in
de EU-begroting van een speciaal begrotingsonderdeel voor de eurozone voor 1)
bijstand inzake structurele hervormingen op basis van het steunprogramma voor
structurele hervormingen van de Commissie, 2) een stabiliseringsfunctie, 3) een
achtervangmechanisme voor de bankenunie en 4) een convergentie-instrument om
aan lidstaten met een derogatie pretoetredingssteun te verlenen op hun weg naar
de invoering van de eenheidsmunt.

-

Goedkeuring van het voorstel om geleidelijk een gezamenlijke vertegenwoordiging van de
eurozone in het Internationaal Monetair Fonds tot stand te brengen.

Verdere initiatieven met het oog op de toekomst van de Unie
-

*** Mededeling over de versterking van de internationale rol van de euro (voor het
eind van het jaar).

Prioriteit 6: Handel: een evenwichtig
mondialisering in goede banen te leiden

en

vooruitstrevend

handelsbeleid

om

de

Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst met Japan.

-

Ondertekening
en
sluiting
van
de
vrijhandelsovereenkomst
investeringsbeschermingsovereenkomst met Singapore.

-

Ondertekening en sluiting van de gemoderniseerde algemene overeenkomst met Mexico.

-

Ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst
met Vietnam.

en

de
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-

Afronding van de onderhandelingen over een associatieovereenkomst met Mercosur en een
gemoderniseerde associatieovereenkomst met Chili.

-

Snelle vooruitgang in de onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel voor het screenen van
directe buitenlandse investeringen in de EU en van het gewijzigde voorstel inzake
een instrument voor internationale overheidsopdrachten.

-

* Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake de verdeling van de in de WTOlijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten (wetgeving ter voorbereiding op de brexit).

Prioriteit 7: Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
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-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen waarmee uitvoering
wordt gegeven aan de Europese veiligheidsagenda, waaronder interoperabiliteit
van de EU-informatiesystemen voor veiligheids-, grens- en migratiebeheer;
grensoverschrijdende toegang van rechtshandhavingsinstanties tot elektronisch
bewijsmateriaal; op de markt brengen en gebruik van precursoren voor explosieven;
vergemakkelijking van grensoverschrijdende toegang en gebruik van financiële
gegevens door rechtshandhavingsinstanties; en bestrijding van fraude met en
vervalsing van andere betaalmiddelen dan contanten.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel voor een verordening
inzake de voorkoming van de verspreiding van terroristische inhoud op internet
(vandaag ingediend).

-

*** Goedkeuring door de Europese Raad van de uitbreiding van de bevoegdheid van
het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdend terrorisme (vandaag
ingediend).

-

Goedkeuring door de medewetgevers
Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS).

-

Goedkeuring door de medewetgevers van het pakket "new deal voor consumenten", om de
coördinatie en doeltreffende actie door nationale consumenteninstanties op EU-niveau te
bevorderen, publieke handhavingsacties te versterken en de consumentenrechten beter te
beschermen.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake de bescherming
van personen die melding maken van inbreuken op het Unierecht (voorstel inzake de
bescherming van klokkenluiders).

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake het mechanisme
voor civiele bescherming van de Europese Unie (RescEU).

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel voor een verordening tot
wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een
verificatieprocedure in verband met inbreuken op persoonsgegevens in de context

van

de

voorstellen

inzake

het

Europees

van de verkiezingen voor het Europees Parlement (vandaag ingediend), vergezeld van
een aanbeveling van de Commissie inzake verkiezingssamenwerkingsnetwerken,
onlinetransparantie en bescherming tegen cyberbeveiligingsincidenten in de context van de
verkiezingen voor het Europees Parlement (vandaag ingediend); Mededeling over vrije en
eerlijke Europese verkiezingen (vandaag ingediend); en een document met richtsnoeren voor
de toepassing van het Unierecht inzake gegevensbescherming in de electorale context
(vandaag ingediend).
Verdere initiatieven met het oog op de toekomst van de Unie
-

*** Verdere versterking van het in 2014 vastgestelde kader voor de rechtsstaat.

Prioriteit 8: Naar een nieuw migratiebeleid
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de hervorming van het Dublinsysteem
en de verordening asielprocedures, zodat de hiermee verband houdende dossiers
(waarover in trialogen politieke overeenstemming werd bereikt) ook kunnen worden
afgerond, met name: de oprichting van een nieuw asielagentschap; de hervorming
van Eurodac; de herziening van de richtlijn opvangvoorzieningen; de verordening
inzake asielkwalificaties en het EU-hervestigingskader.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel om de capaciteit van het
Europees Grens- en kustwachtagentschap verder te versterken, zodat het tegen
2020 een korps van 10 000 EU-grenswachters kan oprichten, om zijn bevoegdheden
op het gebied van terugkeer te vergroten en het in staat te stellen in partnerlanden
buiten de EU te opereren (vandaag ingediend).

-

*** Goedkeuring door de medewetgever van het voorstel om het Asielagentschap
van de Europese Unie verder te versterken (vandaag ingediend).

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel om de samenhang en de
doeltreffendheid van ons terugkeerbeleid verder te versterken en te bevorderen, te
zorgen voor een snelle terugkeer van personen die geen recht hebben op
internationale bescherming, en de prikkels voor irreguliere migratie te verminderen
(vandaag ingediend).

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel inzake toegang en verblijf
van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
(voorstel voor een "blauwe kaart"), rekening houdend met de mededeling inzake
legale trajecten voor migratie (vandaag ingediend).

-

Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen inzake de herziening van de
gemeenschappelijke visumcode, het visuminformatiesysteem en de verordening inzake
immigratieverbindingsfunctionarissen.

-

Goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel om de Schengengrenscode te
actualiseren.
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Nieuwe initiatieven
-

Mededeling inzake visumwederkerigheid.

-

* Voorstel om het Verenigd Koninkrijk op de lijst van derde landen met visumplicht dan wel de
lijst van visumvrije landen te plaatsen (wetgeving ter voorbereiding op de brexit)

Prioriteit 9: Een sterkere speler op wereldniveau
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Follow-up door de Europese Raad, het Europees Parlement en de Raad van het
initiatief van de Commissie voor efficiëntere besluitvorming voor het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (vandaag ingediend).

-

*** Mededeling over een nieuwe alliantie tussen Afrika en Europa voor duurzame
investeringen en banen (vandaag ingediend).

-

*** Mededeling "Naar een efficiëntere architectuur voor investeringen buiten de Europese Unie"
(vandaag ingediend).

Nieuwe initiatieven
-

EU-strategie voor het verbinden van Europa en Azië (voorafgaand aan de top Azië-Europa).

Prioriteit 10: Een Unie van democratische verandering
Vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement te nemen initiatieven
-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de hervorming van de verordening over
het Europees burgerinitiatief.

-

*** Goedkeuring door de medewetgevers van de voorgestelde hervorming van de
comitologieverordening.

*** Subsidiariteit: goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel tot hervorming van de
zomertijdrichtlijn, teneinde de EU-vereiste om de klok twee keer per jaar te verzetten, op
gecoördineerde wijze tussen naburige lidstaten af te schaffen, rekening houdend met het recht van de
lidstaten om hun tijdzone te kiezen (vandaag ingediend).

-

Goedkeuring door de medewetgevers van de voorstellen inzake de aanpassing van de
bestaande wetgeving die verwijst naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de
artikelen 290 (gedelegeerde handelingen) en 291 VWEU (uitvoeringshandelingen).

Verdere initiatieven met het oog op de toekomst van de Unie
-
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Communicating Europe (mededeling over de wijze waarop de Unie meer verenigd, sterker en
meer democratisch kan worden gemaakt in termen van communicatie).

***

De toespraak over de staat van de Unie 2018 en deze intentieverklaring leggen de grondslag voor
een gezamenlijke inspanning van de drie instellingen om onze toezeggingen gestand te doen. Hiermee
laten we aan de Europeanen zien welke meerwaarde de Europese Unie heeft in deze cruciale periode
in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. Onze voorstellen van vandaag
houden rekening met de inbreng van het Europees Parlement en de Raad en zijn het uitgangspunt
voor de interinstitutionele dialoog op basis van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het
Europees Parlement en de Commissie en het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. We
hechten groot belang aan deze belangrijke interactie met het Europees Parlement en de Raad, alsook
de nationale parlementen. We geloven dat onze gedachtewisseling een solide basis zal leggen voor
het beslissende jaar dat voor ons ligt. Daarmee kunnen we onze toezeggingen waarmaken,
verscheidene belangrijke uitdagingen aangaan en de Europeanen een perspectief voor de toekomst
van de Unie bieden. De Commissie werkt op basis van onze beginselen inzake betere regelgeving, en
zij is vastbesloten dit te blijven doen. We willen groot zijn voor grote zaken en klein voor kleine zaken.
Bij al onze handelingen zullen we ons laten leiden door het subsidiariteits- en het
evenredigheidsbeginsel. We zullen onze besluitvorming op betrouwbare gegevens baseren, en we zijn
bereid om waar nodig politieke keuzen te maken.
2019 wordt een cruciaal jaar voor de Unie en voor haar plaats in een steeds onzekerder wereld. We
moeten aan onze burgers laten zien dat de Europese Unie er is om hen te beschermen, sterk te
maken en te verdedigen, en daarbij mogen we geen seconde verslappen. We moeten laten zien dat
we samen een meer verenigde, sterkere en democratischere Unie tot stand kunnen brengen. Dat we
samen de wereld vorm kunnen geven, stabiliteit kunnen exporteren, met name naar de Westelijke
Balkan, en de op regels gebaseerde internationale orde en onze waarden kunnen verdedigen. U kunt
op de Commissie – als politieke instelling gesteund door een zeer hard werkend ambtenarenapparaat
– rekenen als stuwende kracht in dit cruciale jaar. En we rekenen op u om ons te helpen de top in
Sibiu op 9 mei 2019 tot een klinkend succes te maken.

Jean-Claude Juncker

Frans Timmermans
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