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Strasburg, 12 września 2018 r.
Szanowny Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Szanowny Panie Kanclerzu Kurz!
Unia Europejska znalazła się w decydującym momencie swego istnienia. Pozostało zaledwie 250 dni
do zaplanowanych na 23-26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, najważniejszego
sprawdzianu funkcjonowania demokracji na naszym kontynencie. Dzięki wspólnym staraniom
z ostatnich lat udało nam się przejść przez kryzys finansowy i gospodarczy. Dziesięć lat po upadku
Lehman Brothers Unia Europejska po raz 21. odnotowuje kolejny kwartał wzrostu, a zatrudnienie
powróciło do poziomu sprzed kryzysu, nawet jeśli bezrobocie wciąż jest zbyt wysokie w niektórych
państwach członkowskich. Nawet jeśli Unia Europejska poradziła sobie z finansowymi
i gospodarczymi skutkami kryzysu, odcisnął on głębokie piętno na naszych społeczeństwach
i demokracjach. Ponadto ciągła niestabilność sytuacji na świecie jeszcze bardziej podkreśla
konieczność tworzenia Unii Europejskiej, która jest w stanie chronić, wspierać i bronić swoich
obywateli.
Nie możemy zatem spocząć w naszych wysiłkach na rzecz budowania bardziej zjednoczonej,
silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Do końca bieżącego roku i w 2019 r. musimy dalej ciężko
pracować, realizując nasz plan działania przed szczytem w Sybinie, który to plan uzyskał mocne
poparcie w Parlamencie Europejskim i został uwzględniony w Agendzie przywódców.
Musimy się teraz skoncentrować na trzech aspektach:
 na wywiązaniu się z przyjętych obietnic;
 na przezwyciężeniu trudności, które hamują nasz postęp; oraz
 na przedstawieniu Unii Europejskiej perspektywy przyszłego rozwoju.
Priorytetem dla wszystkich trzech instytucji – Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji – powinno być
szybkie porozumienie się co do jeszcze nieprzyjętych wniosków ustawodawczych, i to jeszcze
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wnioski te realizują 10 priorytetów programu na rzecz
zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, uzgodnionego w lipcu 2014 r.
Jego korzenie sięgają Strategicznego programu Unii w okresie zmian Rady Europejskiej, został on
poddany zażartym dyskusjom z grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim i od tego czasu jest
stopniowo rozwijany. Komisja zakończyła prace nad wszystkimi wnioskami ustawodawczymi, jakie
zobowiązaliśmy się przedstawić w odniesieniu do 10 priorytetów. Wspólnie osiągnęliśmy
porozumienie co do 50 procent spośród nich, a proces legislacyjny w przypadku 20 kolejnych procent
jest dość zaawansowany. Bardzo ważne jest, abyśmy do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego
wywiązali się z naszych wspólnych zobowiązań, w szczególności tych dotyczących zakończenia
tworzenia jednolitego rynku (w tym pogłębienia jego wymiaru socjalnego), jednolitego rynku
cyfrowego, unii energetycznej wspieranej przez dalekowzroczną politykę klimatyczną, unii bankowej,
unii rynków kapitałowych oraz unii bezpieczeństwa. Komisja uruchomi swoje zasoby, aby udzielać
wsparcia na każdym etapie tego procesu i zapewni, by – zawsze gdy to możliwe – komisarze
osobiście uczestniczyli w spotkaniach trójstronnych. Aby Parlament i Rada mogły w pełni skupić się na
wnioskach, które już do nich wpłynęły, Komisja przedstawia dziś tylko bardzo ograniczoną liczbę
nowych wniosków. Te ostatnie za naszej kadencji wnioski mają na celu wzmocnienie, uzupełnienie lub
dostosowanie przepisów w dziedzinach, w których już rozpoczęliśmy prace. Wierzymy, że – ze
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względu na ich wyraźną europejską wartość dodaną – znajdą one konieczne poparcie w Parlamencie
i Radzie, co umożliwi ich szybkie przyjęcie.
Oprócz tego, do uregulowania zostaje jeszcze szereg ważnych problemów, którymi musimy się
zająć wspólnie i zdecydowanie. Mimo że nasze opinie w tej kwestii mogą się różnić, musimy
zakończyć prace w dziedzinie migracji, aby tak szybko, jak to możliwe mógł powstać należycie
funkcjonujący wspólny europejski system azylowy, opierający się na zasadach odpowiedzialności
i solidarności. Potrzebne są także konkretne działania, by wzmocnić unię gospodarczą i walutową.
Zwiększy to naszą odporność wewnątrz Unii, a to z kolei podniesie międzynarodową rangę waluty
euro. Musimy uporać się z nasilającymi się napięciami w światowym systemie handlu w taki sposób,
aby ochronić i wzmocnić ten międzynarodowy system oparty na zasadach, w którego centrum Unia
Europejska nadal chce pozostać. Szybka ratyfikacja umowy o partnerstwie gospodarczym między UE
a Japonią będzie bardzo silnym wyrazem tego zaangażowania. Musimy także stawić czoła
powtarzającym się przypadkom naruszania zasady praworządności w niektórych naszych państwach
członkowskich. Wreszcie, chcemy osiągnąć porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem, aby zapewnić
jego uporządkowane wystąpienie z Unii z dniem 29 marca 2019 r., otwierając równocześnie wyraźną
perspektywę bliskiego partnerstwa w przyszłości z tym krajem, który zawsze pozostanie naszym
sąsiadem i bliskim sojusznikiem.
Aby dać Unii Europejskiej perspektywę przyszłego rozwoju, powinniśmy bardzo dobrze
przygotować się do szczytu w Sybinie, zaplanowanego na 9 maja 2019 r. Szczyt odbędzie się sześć
tygodni po brexicie i dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Będzie to zatem
decydujący moment dla przywódców unijnych, aby tchnąć na nowo wiarę w przyszłość nowej Unii
złożonej z 27 państw. Mając na uwadze te okoliczności, w maju Komisja przedłożyła
zmodernizowany, sprawiedliwy i zrównoważony wniosek w sprawie następnych wieloletnich ram
finansowych dla Unii 27 państw. Budżet, który proponujemy, jest prostszy, bardziej sprawny
i elastyczny i odzwierciedla polityczne priorytety uzgodnione w Planie z Bratysławy i deklaracji
rzymskiej. Jeśli uda nam się osiągnąć porozumienie polityczne co do ogólnych ram przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego, będzie to z naszej strony silne oświadczenie woli. Komisja przedstawi
również inicjatywę na rzecz podniesienia międzynarodowej rangi waluty euro, tak aby zapewniało ono
ochronę i integrowało, czyli wypełniało jego założone cele. Inicjatywa ma zapewnić, aby nasza
wspólna waluta przemawiała jednym i bardziej zdecydowanym głosem na arenie międzynarodowej.
Aby Unia mogła być skutecznym i suwerennym podmiotem na arenie międzynarodowej, potrzebujemy
także odpowiednich narzędzi decyzyjnych dla naszej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
W związku z tym Komisja przedstawia dziś wniosek dotyczący rozszerzenia stosowania głosowania
większością kwalifikowaną na kilka wybranych dziedzin naszych działań zewnętrznych. Inicjatywy
w perspektywie przyszłego rozwoju Unii obejmują także prace nad przyszłością naszej polityki
klimatyczno-energetycznej oraz dalsze wzmocnienie mechanizmów ochrony i obrony praworządności
we wszystkich naszych państwach członkowskich.
Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz oczekujących na rozpatrzenie wniosków, które powinny
zostać jak najszybciej przyjęte, a także nowych i dodatkowych inicjatyw, które przedstawiane są wraz
z orędziem o stanie Unii 2018 lub jako działania następcze w ramach tego procesu. Tak jak
w przeszłości, pogrupowano je według 10 priorytetów naszej wspólnej agendy.
***
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Główne inicjatywy
Priorytet 1: Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Porozumienie co do zasady – do czasu szczytu w Sybinie zaplanowanego
na 9 maja 2019 r. – w sprawie kompleksowego wniosku dotyczącego przyszłych
wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020 oraz największe możliwe
postępy w pracach nad wnioskami dotyczącymi nowej generacji programów,
a w przypadku gdy to możliwe – osiągnięcie przez współprawodawców porozumienia
w ich sprawie.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosków wchodzących w skład pakietu
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, a mianowicie wniosków w sprawie
ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko;
ponownego użycia ścieków; i wody pitnej.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie wymogów dostępności
produktów i usług (europejski akt w sprawie dostępności).

Nowe inicjatywy
-

Komunikat na temat planu inwestycyjnego dla Europy – podsumowanie sytuacji i kolejne
działania.

-

Komunikat w sprawie aktualizacji strategii dotyczącej biogospodarki z 2012 r.

Priorytet 2: Połączony jednolity rynek cyfrowy
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
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-

*** Przyjęcie przez współprawodawców pozostałych wniosków ustawodawczych
mających na celu zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, w tym:
pakietu dotyczącego praw autorskich; wniosków dotyczących cyberbezpieczeństwa,
w tym wniosku w sprawie wzmocnienia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji (ENISA); wniosku dotyczącego e-prywatności; wniosku dotyczącego
platform internetowych w celu zapewnienia sprawiedliwego, przewidywalnego,
zrównoważonego i godnego zaufania otoczenia biznesu w gospodarce cyfrowej;
wniosków w sprawie umów sprzedaży towarów przez internet i w inny sposób na
odległość oraz w sprawie umów o dostarczanie treści cyfrowych; wniosków
dotyczących ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia w dziedzinie obliczeń wielkiej
skali, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wdrażania
i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu.

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosku ustanawiającego Europejskie Centrum
Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań
Naukowych (przedstawiony dzisiaj).
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Nowe inicjatywy
-

Skoordynowany plan działań na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Europie.

-

Plan działania w sprawie dezinformacji.

-

Zalecenie Komisji w sprawie ustanowienia formatu europejskiej wymiany elektronicznej
dokumentacji medycznej.

Priorytet 3: Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany
klimatu
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosków Komisji dotyczących wdrożenia
unii energetycznej i polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym: pozostających
do przyjęcia wniosków z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”;
wniosku w sprawie wspólnych zasad dotyczących gazociągów wchodzących na
europejski rynek gazu; pakietów „Europa w ruchu”; oraz pakietu dotyczącego
mobilności i zmiany klimatu.

Nowe inicjatywy
-

*** Strategia na rzecz długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE
zgodnie z porozumieniem paryskim (w ramach przygotowań do szczytu
klimatycznego w Katowicach w dniach 3-14 grudnia).

-

Czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej.

-

Sprawozdanie na temat strategicznego planu działania w zakresie baterii.

-

* Wniosek dotyczący dostosowania odniesień do unijnych celów efektywności energetycznej
(wyrażonych w wartościach bezwzględnych) do roku 2030 do UE składającej się z 27
członków (ustawodawstwo przygotowujące do brexitu).

Dalsze inicjatywy w perspektywie przyszłego rozwoju Unii
-

Dokument otwierający debatę „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r., w sprawie
dalszych działań związanych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym związanymi
z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu”.

-

W kierunku nowych ram instytucjonalnych dla unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do
roku 2025: warianty szerszego stosowania głosowania większością kwalifikowaną oraz
możliwej reformy Traktatu Euratom.
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Priorytet 4: Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej
bazie przemysłowej
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
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-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących wymiaru socjalnego
Unii Europejskiej, w szczególności wniosków w sprawie: Europejskiego Urzędu ds.
Pracy; modernizacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego; ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na
działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (druga i trzecia
rewizja); poprawy przejrzystości i przewidywalności prawnej warunków pracy
(rewizja dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia); równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym oraz modyfikacji rozporządzeń ustanawiających agencje
trójstronne (Eurofound, EU-OSHA i Cedefop).

-

*** Przyjęcie wniosków dotyczących sprawiedliwego opodatkowania gospodarki
cyfrowej; wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych; oraz
ustanowienia ostatecznego systemu jednolitego unijnego podatku od wartości
dodanej.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących unii rynków
kapitałowych,
a mianowicie
wniosków
w sprawie:
ogólnoeuropejskiego
indywidualnego produktu emerytalnego; zmian rozporządzenia w sprawie
infrastruktury rynku europejskiego; przeglądu i wzmocnienia zadań europejskich
organów nadzoru oraz sposobu zarządzania nimi i ich finansowania;
zrównoważonego finansowania; oraz zalecenia Europejskiego Banku Centralnego
dotyczącego zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego przeciwdziałania
praniu pieniędzy, zawierającego ukierunkowane zmiany do trzech rozporządzeń
ustanawiających europejskie organy nadzorcze (przedstawiony dziś).

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących strategii jednolitego rynku,
pozostających do przyjęcia, w szczególności pakietów dotyczących usług i towarów oraz
wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego
dla produktów leczniczych.

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego niewypłacalności przedsiębiorstw,
restrukturyzacji i drugiej szansy.

-

* Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących lokalizacji siedziby Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiej Agencji Leków (ustawodawstwo przygotowujące
do brexitu).

-

* Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie przepisów dotyczących homologacji
typu UE pojazdów silnikowych (ustawodawstwo przygotowujące do brexitu).

-

* Przyjęcie przez współprawodawców wniosków w sprawie stworzenia nowej trasy morskiej
w celu połączenia Irlandii z kontynentalną częścią korytarza Morze Północne–Morze
Śródziemne należącego do transeuropejskiej sieci transportowej, a także w sprawie
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przeniesienia ze Zjednoczonego Królestwa na jedno z 27 państw członkowskich UE zadania
dokonywania okresowych ocen organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach,
które to organizacje zostały uznane na szczeblu UE przez Komisję (ustawodawstwo
przygotowujące do brexitu).
Nowe inicjatywy
-

*** Komunikat w sprawie jednolitego rynku, zawierający ocenę utrzymujących się
barier oraz możliwości działania w celu ich usunięcia (listopad 2018 r.).

-

Komunikat na temat kompleksowych ram unijnych dotyczących substancji zaburzających
funkcjonowanie układu hormonalnego.

Dalsze inicjatywy w perspektywie przyszłego rozwoju Unii
-

*** Sprawniejsze stanowienie prawa w dziedzinie opodatkowania: wskazanie
dziedzin, w których zastosować należy głosowanie większością kwalifikowaną
(styczeń/luty 2019 r.).

-

*** Sprawniejsze stanowienie prawa w ramach polityki społecznej: wskazanie
dziedzin, w których należy rozszerzyć stosowanie głosowania większością
kwalifikowaną (styczeń/luty 2019 r.).

Priorytet 5: Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących uzupełnienia unii
bankowej, zwłaszcza wniosków w sprawie ograniczania ryzyka; pakietu dotyczącego
zmniejszania wolumenu kredytów zagrożonych; oraz europejskiego systemu
gwarantowania depozytów.

-

*** Przyjęcie wniosków należących do pakietu o unii gospodarczej i walutowej, w tym
wniosków dotyczących stopniowego przekształcenia Europejskiego Mechanizmu
Stabilności w Europejski Fundusz Walutowy; utworzenia w budżecie UE specjalnej
linii budżetowej dla strefy euro, aby zapewnić: 1) pomoc w zakresie reform
strukturalnych w oparciu o prowadzony przez Komisję program wspierania reform
strukturalnych, 2) funkcję stabilizacyjną, 3) mechanizm ochronny dla unii bankowej
oraz 4) instrument konwergencji pozwalający udzielić pomocy przedakcesyjnej
państwom członkowskim objętym derogacją w ich dążeniach do przyjęcia jednej
waluty.

-

Przyjęcie wniosku dotyczącego stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro
w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Dalsze inicjatywy w perspektywie przyszłego rozwoju Unii
-

*** Komunikat w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro (przed końcem
roku).
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Priorytet 6: Handel: Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania
możliwości płynących z globalizacji
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Zawarcie umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonią.

-

Podpisanie i zawarcie umowy o wolnym handlu oraz umowy o ochronie inwestycji
z Singapurem.

-

Podpisanie i zawarcie unowocześnionej globalnej umowy z Meksykiem.

-

Podpisanie umowy o wolnym handlu oraz umowy o ochronie inwestycji z Wietnamem.

-

Zakończenie negocjacji w sprawie układu o stowarzyszeniu
zmodernizowanego układu o stowarzyszeniu z Chile.

-

Szybkie postępy w negocjacjach z Australią i Nową Zelandią.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie kontroli bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w UE oraz zmienionego wniosku w sprawie instrumentu
dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym.

-

* Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie podziału kontyngentów taryfowych
uwzględnionych w liście koncesyjnej Unii w ramach Światowej Organizacji Handlu
(ustawodawstwo przygotowujące do brexitu).

z Mercosurem

oraz

Priorytet 7: Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego
podstawą jest wzajemne zaufanie
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
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-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosków w celu wdrożenia Europejskiej
agendy bezpieczeństwa, w szczególności wniosków dotyczących interoperacyjności
między unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinach bezpieczeństwa oraz
zarządzania granicami i migracją; transgranicznego dostępu organów ścigania do
dowodów elektronicznych; wprowadzania do obrotu i używania prekursorów
materiałów wybuchowych; ułatwiania organom ścigania transgranicznego dostępu
do danych finansowych i ich wykorzystywania; oraz zwalczania oszustw
i fałszowania bezgotówkowych środków płatniczych.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego rozporządzenia
w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze
terrorystycznym (przedstawiony dziś).

-

*** Przyjęcie przez Radę Europejską rozszerzenia mandatu Prokuratury Europejskiej
na przestępstwa terrorystyczne o wymiarze transgranicznym (przedstawiony dziś).

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących
przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

europejskiego

systemu

ORĘDZIE O STANIE UNII 2018

LIST INTENCYJNY DO PRZEWODNICZĄCEGO ANTONIA TAJANIEGO
I KANCLERZA SEBASTIANA KURZA
-

Przyjęcie przez współprawodawców pakietu „Nowy ład dla konsumentów” mającego na celu
ułatwianie koordynacji i skutecznego działania krajowych organów ochrony konsumentów na
poziomie UE, a także wzmocnienie działań organów ścigania i lepszą ochronę praw
konsumentów.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego ochrony osób
zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii („wniosek w sprawie ochrony
sygnalistów”)

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego Unijnego Mechanizmu
Ochrony Ludności (rescEU).

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do
postępowania sprawdzającego w przypadku naruszenia związanego z danymi
osobowymi w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (przedstawiony
dziś), któremu to wnioskowi towarzyszy zalecenie Komisji w sprawie sieci współpracy
w dziedzinie wyborów, przejrzystości w internecie i ochrony przed cyberincydentami
w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (przedstawione dziś); komunikat na
temat wolnych i uczciwych wyborów europejskich (przedstawiony dziś); oraz wytyczne
dotyczące stosowania unijnych przepisów o ochronie danych w kontekście wyborów
(przedstawione dziś).

Dalsze inicjatywy w perspektywie przyszłego rozwoju Unii
-

*** Dalsze wzmocnienie ram UE na rzecz praworządności z 2014 r.

Priorytet 8: W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Przyjęcie przez współprawodawców reformy systemu dublińskiego oraz
rozporządzenia w sprawie procedur azylowych, co powinno pozwolić na przyjęcie
także i powiązanych wniosków (w przypadku których osiągnięto porozumienie
polityczne w rozmowach trójstronnych), a mianowicie wniosków w sprawie:
utworzenia nowej agencji ds. azylu; reformy systemu Eurodac; rewizji dyrektywy
w sprawie warunków przyjmowania; rozporządzenia w sprawie kwalifikowania oraz
unijnych ram przesiedleń.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie dalszego wzmocnienia
zdolności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, umożliwiającego jej
utworzenie do 2020 r. stałej służby liczącej 10 tys. funkcjonariuszy straży
granicznej UE, wzmacniającego jej uprawnienia w dziedzinie powrotów
i umożliwiającego jej prowadzenie działań w krajach partnerskich poza UE
(przedstawiony dziś).

-

*** Przyjęcie przez współprawodawcę wniosku w sprawie dalszego wzmocnienia
Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (przedstawiony dziś).
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-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie dalszego wzmocnienia
i zwiększenia spójności i skuteczności naszej polityki powrotowej, zapewnienia
szybkiego powrotu osób, którym nie przysługuje ochrona międzynarodowa, oraz
ograniczenia zachęt do migracji nieuregulowanej (przedstawiony dziś).

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców wniosku w sprawie wjazdu i pobytu
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji („wniosek w sprawie niebieskiej karty”), przy uwzględnieniu komunikatu
na temat legalnych sposobów migracji (przedstawiony dziś).

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosków dotyczących rewizji wspólnotowego kodeksu
wizowego; wizowego systemu informacyjnego; oraz rozporządzenia w sprawie urzędników
łącznikowych ds. imigracji.

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego aktualizacji kodeksu granicznego
Schengen.

Nowe inicjatywy
-

Komunikat na temat wzajemności wizowej.

-

* Wniosek dotyczący umieszczenia Zjednoczonego Królestwa w wykazie państw trzecich
objętych obowiązkiem wizowym lub w wykazie państw zwolnionych z obowiązku posiadania
wizy (ustawodawstwo przygotowujące do brexitu).

Priorytet 9: Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Podjęcie przez Radę Europejską, Parlament Europejski i Radę działań
następczych względem inicjatywy Komisji na rzecz bardziej skutecznego procesu
decyzyjnego we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE (przedstawionej
dziś).

-

*** Komunikat na temat nowego sojuszu Afryki i Europy na rzecz zrównoważonych
inwestycji i miejsc pracy (przedstawiony dziś).

-

*** Komunikat „W kierunku sprawniejszej architektury finansowej służącej inwestycjom poza
Unią Europejską” (przedstawiony dziś).

Nowe inicjatywy
-
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Strategia UE w sprawie wzmacniania więzów między Europą a Azją (przed szczytem AzjaEuropa).
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Priorytet 10: Unia demokratycznych zmian
Inicjatywy, które należy przyjąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

*** Przyjęcie przez współprawodawców reformy rozporządzenia o europejskiej
inicjatywie obywatelskiej.

-

*** Przyjęcie przez współprawodawców proponowanej reformy rozporządzenia
dotyczącego procedury komitetowej.

-

*** Pomocniczość: Przyjęcie przez współprawodawców wniosku dotyczącego reformy
dyrektywy w sprawie czasu letniego, w celu zniesienia ogólnoeuropejskiego wymogu
zmiany czasu dwa razy do roku, przy uwzględnieniu prawa państw członkowskich do
wybrania strefy czasowej, koordynując ją z sąsiednimi państwami członkowskimi
(przedstawiony dziś).

-

Przyjęcie przez współprawodawców wniosków w sprawie dostosowania istniejących przepisów
przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 (akty
delegowane) i 291 TFUE (akty wykonawcze).

Dalsze inicjatywy w perspektywie przyszłego rozwoju Unii
-

Komunikowanie o Europie (Komunikat na temat sposobów uczynienia Unii bardziej
zjednoczoną, silniejszą i bardziej demokratyczną z punktu widzenia komunikacji).
***

Orędzie o stanie Unii 2018 i niniejszy list intencyjny to podstawowe dokumenty świadczące
o zaangażowaniu naszych trzech instytucji w wywiązanie się ze złożonych obietnic. W tym
decydującym okresie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zaangażowanie to będzie dla
Europejczyków dowodem, że Unia Europejska wnosi faktyczną wartość dodaną. W przedstawionych
dziś wnioskach i inicjatywach uwzględniono wkład Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokumenty te
stanowią punkt wyjścia do dialogu międzyinstytucjonalnego w ramach Porozumienia ramowego
w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją oraz Porozumienia
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. Jesteśmy zdecydowani
kontynuować tę jakże ważną współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą oraz z parlamentami
narodowymi. Jesteśmy przekonani, że prowadzone rozmowy solidnie przygotują nas do decydującego
roku, jaki nas czeka. Pomogą nam wywiązać się z naszych zobowiązań, zająć się kilkoma ważnymi
pozostającymi do uregulowania problemami i dać Europejczykom perspektywę przyszłego rozwoju
Unii. Komisja jest i pozostanie silnie zdeterminowana, by w swoich pracach opierać się na zasadach
lepszego stanowienia prawa. Chcemy być wielcy w ważnych kwestiach, a w mniej istotnych działać
z umiarem. We wszystkich naszych działaniach będziemy kierować się zasadami pomocniczości
i proporcjonalności. Oprzemy nasz proces decyzyjny na solidnych dowodach i będziemy gotowi
dokonywać politycznych wyborów zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.
Rok 2019 będzie decydującym rokiem dla Unii i jej miejsca w dzisiejszym coraz bardziej niepewnym
świecie. Nie możemy ani na chwilę przerwać naszych starań, by pokazać naszym obywatelom, że Unia
Europejska faktycznie ich chroni, wzmacnia i broni. Że razem możemy zbudować bardziej
zjednoczoną, silniejszą i demokratyczniejszą Unię. Że razem możemy kształtować świat, promować
stabilność, zwłaszcza na Bałkanach Zachodnich, oraz bronić porządku świata opartego na zasadach
i chronić nasze wartości. Możecie liczyć na Komisję, instytucję polityczną tworzoną przez bardzo
11

ciężko pracującą służbę cywilną, jako motor działań w tym decydującym roku. A my liczymy na Was,
że dzięki wspólnej pracy na szczycie w Sybinie w dniu 9 maja 2019 r. staniemy na wysokości zadania.

Jean-Claude Juncker
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Frans Timmermans

