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Stimate Domnule Președinte Tajani,
Stimate Domnule Cancelar Kurz,
Uniunea Europeană se află într-un moment de cotitură. Mai sunt 250 de zile până la alegerile pentru
Parlamentul European din 23-26 mai 2019, care constituie cel mai amplu exercițiu democratic de pe
continentul european. Datorită eforturilor noastre comune din ultimii ani, am reușit să depășim criza
financiară și economică. La zece ani de la căderea Lehman Brothers, Uniunea Europeană se află în cel
de al 21-lea trimestru consecutiv de creștere economică, iar șomajul a scăzut, ajungând din nou la
nivelurile din perioada anterioară crizei, deși în mai multe state membre se situează în continuare la
un nivel prea ridicat. Și totuși, chiar dacă Uniunea Europeană a depășit consecințele financiare și
economice ale crizei, în societățile și democrațiile noastre au rămas răni adânci. În plus, având în
vedere situația globală din ce în ce mai volatilă, este mai necesar ca oricând să luăm măsuri, astfel
încât Uniunea Europeană să fie capabilă să își protejeze, să își responsabilizeze și să își apere
cetățenii.
Prin urmare, trebuie să facem eforturi neîntrerupte pentru a construi o Europă mai unită, mai
puternică și mai democratică. Trebuie să depunem în continuare eforturi până la sfârșitul acestui an,
iar pe tot parcursul anului 2019 trebuie să avansăm în ceea ce privește foaia noastră de parcurs
către Sibiu, care s-a bucurat de un sprijin puternic în cadrul Parlamentului European și a fost preluată
în Agenda liderilor.
În prezent, trebuie să ne concentrăm pe următoarele trei aspecte:
 respectarea angajamentelor asumate
 depășirea provocărilor care ne țin în loc și
 crearea unei perspective pentru viitorul Uniunii Europene.
Prioritatea numărul unu a tuturor celor trei instituții — Parlamentul European, Consiliul și Comisia —
trebuie să fie adoptarea rapidă a propunerilor legislative aflate încă în circuitul legislativ, în
timp util înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Aceste propuneri reflectă cele 10 priorități
ale Agendei noastre pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice, convenită în
iulie 2014, care s-au inspirat din Agenda strategică pentru Uniune într-o lume în schimbare a
Consiliului European, discutată intens cu grupurile politice din Parlamentul European și dezvoltată
treptat de atunci încoace. Comisia a prezentat toate propunerile legislative pe care ne-am angajat să
le prezentăm cu privire la cele 10 priorități. Împreună, am ajuns la un acord cu privire la 50 % dintre
acestea, alte 20 % aflându-se într-un stadiu avansat în procesul legislativ. Este esențial ca, până la
alegerile pentru Parlamentul European, să ne îndeplinim angajamentele comune, în special în ceea ce
privește finalizarea pieței unice (inclusiv a dimensiunii sociale consolidate a acesteia), piața unică
digitală, uniunea energetică și politica sa prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, uniunea
bancară, uniunea piețelor de capital și uniunea securității. Comisia își va mobiliza resursele pentru a
vă sprijini în fiecare etapă a procesului și, ori de câte ori va fi posibil, comisarii vor fi prezenți în cadrul
trilogurilor. Pentru a se asigura că Parlamentul și Consiliul se pot concentra pe ceea ce se află deja pe
masă, Comisia prezintă astăzi un număr foarte limitat de propuneri noi. Aceste ultime propuneri din
mandatul nostru urmăresc să consolideze, să completeze sau să adapteze domeniile în care am
început deja să lucrăm. Având în vedere faptul că aceste propuneri au o valoare adăugată clară la
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nivel european, suntem de părere că se vor bucura de sprijinul necesar în cadrul Parlamentului și al
Consiliului, astfel încât să poată fi adoptate rapid.
În afară de aceasta, există o serie de provocări importante nerezolvate, pe care trebuie să le
abordăm în mod colectiv și decisiv. În pofida diferențelor de opinii, trebuie să încheiem ce am început
în domeniul migrației pentru a realiza, cât mai curând posibil, un sistem european comun de azil care
să funcționeze bine și să fie bazat pe principiile responsabilității și solidarității. Trebuie să adoptăm,
de asemenea, măsuri concrete pentru consolidarea uniunii noastre economice și monetare. Acest
lucru ne va ajuta să fim mai rezistenți în interiorul Uniunii Europene, fapt ce va contribui la
consolidarea rolului pe care îl are moneda euro la nivel internațional. Trebuie să abordăm tensiunile
tot mai mari care există la nivelul sistemului comercial mondial într-un mod care să mențină și să
consolideze sistemul internațional bazat pe reguli în cadrul căruia Uniunea Europeană dorește să își
mențină un rol central; ratificarea rapidă a Acordului de parteneriat economic UE-Japonia va fi un
semnal foarte puternic al acestui angajament. De asemenea, în unele state membre, trebuie să
facem față provocărilor continue legate de statul de drept. Nu în ultimul rând, dorim să ajungem la un
acord cu Regatul Unit pentru a asigura retragerea ordonată a acestuia din Uniune la 29 martie 2019,
deschizând în același timp o perspectivă clară pentru un viitor parteneriat strâns cu această țară, care
ne va fi întotdeauna vecin și un aliat apropiat.
Pentru a oferi Uniunii Europene o perspectivă pentru viitor, ar trebui să pregătim foarte bine
Summitul de la Sibiu, care va avea loc la 9 mai 2019, la șase săptămâni după Brexit și cu două
săptămâni înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Prin urmare, această reuniune va
reprezenta un moment crucial, în care liderii UE vor avea ocazia să creeze un nou climat de încredere
în viitorul noii Uniuni cu 27 de state membre. Ținând seama de toate aceste elemente, Comisia a
prezentat, în luna mai, o propunere modernă, echitabilă și echilibrată pentru următorul cadru financiar
multianual pentru Uniunea cu 27 de state membre. Propunem un buget mai simplu, mai raționalizat
și mai flexibil, care să reflecte prioritățile politice convenite în Foaia de parcurs de la Bratislava și în
Declarația de la Roma. Dacă se va ajunge la un acord politic cu privire la cadrul general înainte de
alegerile pentru Parlamentul European, acest acord va constitui o puternică declarație de intenție.
Comisia va prezenta, de asemenea, o inițiativă ce vizează consolidarea rolului monedei euro la nivel
internațional, pentru ca aceasta să devină forța protectoare și unificatoare care a fost menită să fie
încă de la început și pentru ca moneda noastră unică să aibă o poziție mai fermă și unitară pe scena
internațională. Pentru ca Uniunea să fie un actor eficace și suveran la nivel mondial, avem nevoie și
de instrumente adecvate de luare a deciziilor pentru politica externă și de securitate comună. Prin
urmare, Comisia propune astăzi ca votul cu majoritate calificată să fie folosit mai des în câteva
domenii specifice ale acțiunii noastre externe. Inițiativele menite să ofere o perspectivă asupra
viitorului Uniunii vizează, de asemenea, viitorul politicilor noastre în domeniile climei și energiei,
precum și consolidarea mecanismelor de protecție și apărare a statului de drept în toate statele
membre.
Lista de mai jos prezintă în detaliu propunerile existente care trebuie adoptate rapid și inițiativele noi
și complementare care sunt prezentate împreună cu Discursul privind starea Uniunii din 2018 sau ca
urmare a acestui discurs. Ca și până acum, acestea sunt grupate în funcție de cele 10 priorități ale
agendei noastre comune.
***
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Inițiative-cheie
Prioritatea 1: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Acord de principiu – până la Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 – privind
propunerea globală pentru viitorul cadru financiar multianual de după 2020,
obținerea cât mai multor progrese și, în cazul în care este posibil, acordul
colegiuitorilor cu privire la propunerile pentru următoarea generație de programe.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a pachetului de propuneri privind economia
circulară, care vizează reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra
mediului, a propunerii privind reutilizarea apelor reziduale și a celei privind apa
potabilă.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind cerințele de accesibilitate
aplicabile produselor și serviciilor (Actul european privind accesibilitatea).

Inițiative noi
-

Comunicare – „Un plan de investiții pentru Europa: bilanț și etapele următoare”

-

Comunicare prin care se actualizează strategia din 2012 privind bioeconomia.

Prioritatea 2: O piață unică digitală conectată
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor legislative rămase care vizează
finalizarea pieței unice digitale, printre care se numără: pachetul privind drepturile
de autor; propunerile privind securitatea cibernetică, inclusiv consolidarea Agenției
pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA); propunerea privind
confidențialitatea în mediul electronic; propunerea privind platformele online,
menită să protejeze un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și sigur în
economia online. propunerile privind contractele de vânzare online și alte tipuri de
vânzare la distanță de bunuri, precum și contractele de furnizare de conținut digital;
propunerile de înființare a întreprinderii comune pentru calculul de înaltă
performanță, reutilizarea informațiilor din sectorul public și punerea în aplicare și
funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu .

-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind înființarea Centrului european de
competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică
(prezentată astăzi ).

Inițiative noi
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-

Planul coordonat privind dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa.

-

Planul de acțiune privind dezinformarea.

-

Recomandarea Comisiei privind stabilirea unui format european de schimb electronic de
dosare medicale.

Prioritatea 3: O uniune energetică rezilientă, cu o politică privind schimbările climatice
orientată spre viitor
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor Comisiei de punere în aplicare a
uniunii energetice și a politicii privind schimbările climatice, inclusiv: propunerile
rămase din pachetul „Energie curată pentru toți europenii”; propunerea privind
adoptarea unor norme comune pentru conductele de gaz care sunt introduse pe
piața europeană a gazelor; pachetele „Europa în mișcare” și pachetul privind
mobilitatea și schimbările climatice.

Inițiative noi
-

*** Strategia UE pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
în conformitate cu Acordul de la Paris (înainte de Conferința privind schimbările
climatice de la Katowice, care va avea loc în perioada 3-14 decembrie).

-

Cel de al 4-lea raport privind starea uniunii energetice.

-

Raport referitor la Planul de acțiune strategic privind bateriile.

-

* Propunere de adaptare a trimiterilor la țintele UE în materie de eficiență energetică
(exprimate în valori absolute) pentru 2030 la o UE cu 27 de state membre (legislația aferentă
pregătirii pentru Brexit).

Alte inițiative menite să dea perspectivă viitorului Uniunii
-

Documentul de reflecție intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030, referitor la
implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, inclusiv la Acordul de la Paris
privind schimbările climatice”.

-

Către un nou cadru instituțional pentru politicile noastre în materie de energie și climă până în
2025: opțiuni privind consolidarea votului cu majoritate calificată și o eventuală reformă a
Tratatului Euratom.

Prioritatea 4: O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială
consolidată
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor ce abordează dimensiunea socială
a Uniunii Europene, și anume a propunerilor referitoare la: Autoritatea Europeană a
Muncii; modernizarea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă (cea de a doua și a treia revizuire); propuneri pentru
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îmbunătățirea transparenței și a previzibilității juridice a condițiilor de muncă
(revizuirea Directivei privind declarația scrisă); echilibrul dintre viața profesională
și cea privată și modificarea regulamentelor de instituire a agențiilor tripartite
(Eurofound, EU-OSHA și Cedefop).
-

*** Adoptarea propunerilor privind o impozitare echitabilă în economia digitală, a
propunerilor privind baza fiscală consolidată comună a societăților și a propunerilor
privind crearea unui regim definitiv unic la nivelul UE pentru taxa pe valoarea
adăugată.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor privind uniunea piețelor de
capital, și anume: produsul paneuropean de pensii personale; modificări aduse
Regulamentului privind infrastructura pieței europene; revizuirea și consolidarea
sarcinilor, a guvernanței și a finanțării autorităților europene de supraveghere;
propunerile privind finanțarea sustenabilă și recomandarea Băncii Centrale
Europene de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind combaterea spălării banilor,
cu modificări specifice aduse celor trei regulamente de instituire a autorităților
europene de supraveghere (prezentate astăzi).

-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor rămase formulate în cadrul Strategiei privind
piața unică, și anume pachetele privind serviciile și bunurile, precum și adoptarea propunerii
de modificare a regulamentului privind certificatele suplimentare de protecție.

-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind insolvența și restructurarea întreprinderilor
și a doua șansă acordată acestora.

-

* Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor privind stabilirea sediului Autorității Bancare
Europene și al Agenției Europene pentru Medicamente (legislația aferentă pregătirii pentru
Brexit).

-

* Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind legislația UE în materie de omologare de
tip a autovehiculelor (legislația aferentă pregătirii pentru Brexit).

-

* Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor de stabilire a unei noi rute maritime care să
lege Irlanda de partea continentală a coridorului Marea Nordului - Marea Mediterană al rețelei
transeuropene de transport, precum și de transferare a sponsorizării acordate Regatului Unit
către o UE cu 27 de state membre pentru efectuarea evaluărilor periodice ale organizațiilor cu
rol de inspecție și control al navelor recunoscute la nivelul Uniunii de către Comisie (legislația
aferentă pregătirii pentru Brexit).

Inițiative noi
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-

*** Comunicarea privind piața unică incluzând o evaluare a barierelor rămase și
posibilitățile de acțiune menite să înlăture respectivele bariere (noiembrie 2018).

-

Comunicarea privind un cadru cuprinzător al Uniunii Europene referitor la perturbatorii
endocrini.

Alte inițiative menite să dea perspectivă viitorului Uniunii
-

*** Un proces legislativ mai eficient în domeniul fiscalității: identificarea domeniilor
în cazul cărora să se treacă la votul cu majoritate calificată
(ianuarie/februarie 2019).

-

*** Un proces legislativ mai eficient în domeniul politicii sociale: identificarea
domeniilor în cazul cărora să se recurgă mai des la votul cu majoritate calificată
(ianuarie/februarie 2019).

Prioritatea 5: O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor de completare a uniunii bancare,
în special a propunerilor vizând reducerea riscurilor; pachetul de măsuri privind
reducerea numărului de credite neperformante și sistemul european de asigurare a
depozitelor.

-

*** Adoptarea propunerilor din cadrul pachetului privind uniunea economică și
monetară, în special în ceea ce privește transformarea treptată a Mecanismului
european de stabilitate într-un Fond Monetar European; crearea unei linii bugetare
dedicate zonei euro în cadrul bugetului UE care să prevadă (1) asistență pentru
reformele structurale furnizată pe baza programului de sprijin pentru reformele
structurale al Comisiei, (2) o funcție de stabilizare, (3) un mecanism de sprijin
pentru uniunea bancară și (4) un instrument de convergență menit să acorde
asistență pentru preaderare statelor membre care fac obiectul unei derogări, pentru
a le ajuta în procesul de pregătire în vederea adoptării monedei unice.

-

Adoptarea propunerii privind instituirea treptată a unei reprezentări unificate a zonei euro în
cadrul Fondului Monetar Internațional.

Alte inițiative menite să dea perspectivă viitorului Uniunii
-

*** Comunicarea privind consolidarea rolului internațional al monedei euro (înainte
de sfârșitul anului)

Prioritatea 6: Comerț: O politică comercială echilibrată și progresivă menită să valorifice
oportunitățile oferite de globalizare
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Încheierea Acordului de parteneriat economic cu Japonia.

-

Semnarea și încheierea Acordului de liber schimb și a Acordului privind protejarea investițiilor
cu Singapore.

-

Semnarea și încheierea Acordului global modernizat cu Mexicul.
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-

Semnarea Acordului de liber schimb și a Acordului privind protejarea investițiilor cu Vietnamul.

-

Finalizarea negocierilor în vederea încheierii unui acord de asociere cu Mercosur și a unui
acord de asociere modernizat cu Chile.

-

Progrese rapide în ceea ce privește negocierile cu Australia și cu Noua Zeelandă.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind examinarea investițiilor
străine directe în UE și a propunerii modificate privind un Instrument pentru
achiziții publice internaționale.

-

* Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind repartizarea contingentelor tarifare
incluse în lista Uniunii din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (legislația aferentă
pregătirii pentru Brexit).

Prioritatea 7: Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere
reciprocă
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
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-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor ce urmăresc îndeplinirea
obiectivelor Agendei europene privind securitatea, și anume privind
interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE pentru gestionarea
securității, a frontierelor și a migrației; accesul transfrontalier la probe electronice
al autorităților responsabile de asigurarea respectării legii; comercializarea și
utilizarea precursorilor de explozivi; facilitarea accesului transfrontalier al
autorităților responsabile de asigurarea respectării legii la datele financiare și a
utilizării acestor date de către autoritățile respective, precum și combaterea fraudei
și a falsificării mijloacelor de plată fără numerar.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a Propunerii de regulament privind prevenirea
difuzării de conținut online cu caracter terorist (prezentată astăzi).

-

*** Adoptarea de către Consiliul European a extinderii mandatului Parchetului
European la cazurile de terorism transfrontaliere (prezentată astăzi).

-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor privind Sistemul european de informații cu
privire la cazierele judiciare (ECRIS).

-

Adoptarea de către colegiuitori a pachetului intitulat „Noi avantaje pentru consumatori”, care
vizează facilitarea coordonării și a întreprinderii de acțiuni eficace de către autoritățile
naționale de protecție a consumatorilor la nivelul UE, precum și consolidarea acțiunilor
autorităților publice de asigurare a respectării legii și îmbunătățirea protecției drepturilor
consumatorilor.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind protecția persoanelor care
raportează încălcări ale dreptului Uniunii („propunerea privind protecția
avertizorilor”).

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii privind mecanismul de protecție
civilă al Uniunii Europene (RescEU).

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii de regulament de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de
verificare legată de încălcări ale drepturilor privind datele cu caracter personal în
contextul alegerilor pentru Parlamentul European (prezentată astăzi), însoțită de o
recomandare a Comisiei privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența
online și protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică în contextul alegerilor
pentru Parlamentul European (prezentată astăzi); o comunicare privind desfășurarea unor
alegeri europene libere și corecte (prezentată astăzi), precum și un document de orientare
privind aplicarea dreptului Uniunii în materie de protecție a datelor în context electoral
(prezentat astăzi).

Alte inițiative menite să dea perspectivă viitorului Uniunii
-

*** Consolidarea suplimentară a cadrului privind statul de drept din 2014.

Prioritatea 8: Către o nouă politică în domeniul migrației
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Adoptarea de către colegiuitori a reformei sistemului Dublin și a Regulamentului
privind procedurile de azil, care ar trebui să permită și finalizarea dosarelor conexe
(în cazul cărora s-a ajuns la un acord politic în cadrul trilogurilor), și anume:
înființarea unei noi agenții pentru azil; reforma sistemului Eurodac; revizuirea
Directivei privind condițiile de primire; Regulamentul privind condițiile pentru
protecția internațională și cadrul de relocare al UE.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii de consolidare suplimentară a
capacităților Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care
îi permite să înființeze un corp permanent de 10 000 de polițiști de frontieră ai UE
până în 2020, îi conferă competențe extinse în domeniul returnării și îi permite să
își desfășoare activitatea în țările partenere din afara UE (prezentată astăzi).

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii de consolidare suplimentară a
Agenției Uniunii Europene pentru Azil (prezentată astăzi).

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii de a consolida și de a spori coerența
și eficacitatea politicii noastre în materie de returnare, de a asigura returnarea
rapidă a persoanelor care nu au dreptul la protecție internațională și de a reduce
factorii care încurajează migrația neregulamentară (prezentată astăzi).

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a propunerii referitoare la intrarea și șederea
resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unor locuri de muncă înalt calificate
(„propunerea privind cartea albastră”), ținând cont de Comunicarea privind căile
legale de migrație (prezentată astăzi).
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-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor de revizuire a Codului comunitar de vize, a
Sistemului de informații privind vizele și a Regulamentului privind ofițerii de legătură în
materie de imigrație.

-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerii de actualizare a Codului frontierelor Schengen.

Inițiative noi
-

Comunicarea privind reciprocitatea vizelor.

-

* Propunerea de includere a Regatului Unit fie pe lista țărilor terțe care au nevoie de viză, fie
pe lista celor care nu au nevoie de viză (legislația privind pregătirea pentru Brexit).

Prioritatea 9: Un actor mai puternic pe plan mondial
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
-

*** Consiliul European, Parlamentul European și Consiliul urmează să discute
inițiativa Comisiei prin care se face apel la eficientizarea procesului decizional din
cadrul politicii externe și de securitate comune (prezentată astăzi).

-

*** Comunicarea privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de
muncă sustenabile (prezentată astăzi).

-

*** Comunicarea „Către o arhitectură financiară mai eficientă pentru investițiile efectuate în
afara Uniunii Europene” (prezentată astăzi).

Inițiative noi
-

Strategia UE privind conectarea Europei și a Asiei (în perspectiva Summitului Asia-Europa).

Prioritatea 10: O Uniune a schimbărilor democratice
Inițiative de finalizat până la alegerile pentru Parlamentul European
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-

*** Adoptarea de către colegiuitori a reformei Regulamentului privind inițiativa
cetățenească europeană.

-

*** Adoptarea de către colegiuitori a reformei propuse a Regulamentului privind
procedura comitetelor.

-

*** Subsidiaritate: Adoptarea de către colegiuitori a propunerii de reformare a
Directivei privind ora oficială de vară, pentru a elimina obligația valabilă la nivelul
UE de a schimba ora de două ori pe an, ținând cont de competența statelor membre
de a-și alege fusul orar, prin coordonare cu statele membre învecinate (prezentată
astăzi).

-

Adoptarea de către colegiuitori a propunerilor de aliniere a legislației existente care prevede
utilizarea procedurii de reglementare cu control la articolele 290 (acte delegate) și 291 (acte
de punere în aplicare) din TFUE.

Alte inițiative menite să dea perspectivă viitorului Uniunii
-

Comunicarea privind Europa (Comunicarea cu privire la modul în care Uniunea poate deveni
mai unită, mai puternică și mai democratică în materie de comunicare).
***

Discursul din 2018 privind starea Uniunii și prezenta scrisoare de intenție pun bazele unui
angajament comun al celor trei instituții ale noastre de a nu ne abate de la îndeplinirea promisiunilor
pe care le-am făcut. Acest angajament le va demonstra cetățenilor europeni valoarea adăugată a
Uniunii Europene în această perioadă crucială premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European.
Propunerile prezentate astăzi de Comisie țin seama de contribuțiile primite din partea Parlamentului
European și a Consiliului și constituie punctul de plecare pentru dialogul interinstituțional desfășurat
în temeiul Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie și al Acordului
interinstituțional privind o mai bună legiferare. Acordăm o importanță deosebită interacțiunii cu
Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu parlamentele naționale. Considerăm că schimburile
noastre de opinii vor oferi o bază solidă pentru anul decisiv care ne așteaptă. Pentru a ne ajuta să ne
respectăm angajamentele, să răspundem provocărilor importante rămase nesoluționate și să oferim
cetățenilor europeni o perspectivă asupra viitorului Uniunii, Comisia este și va rămâne ferm angajată
să lucreze pe baza principiilor noastre privind o mai bună legiferare. Dorim să ne implicăm în
chestiunile majore și să rămânem discreți în chestiunile de o mai mică importanță. Toate acțiunile
noastre se vor ghida după principiile subsidiarității și proporționalității. Deciziile noastre se vor baza
pe dovezi solide și suntem pregătiți să facem alegeri politice ori de câte ori va fi necesar.
Anul 2019 va fi un unul crucial pentru Uniune și pentru stabilirea locului său în această lume din ce în
ce mai lipsită de certitudini. Nu trebuie să contenim nicio clipă să le arătăm cetățenilor noștri că
Uniunea Europeană există pentru a-i proteja, a-i ajuta să-și valorifice drepturile și a-i apăra. Că
împreună putem realiza o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică. Că împreună putem
modela lumea, putem exporta stabilitate, mai ales în Balcanii de Vest, și putem apăra ordinea
internațională bazată pe norme și valorile noastre. În acest an de o importanță crucială, puteți conta
pe faptul că, în calitatea sa de instituție politică susținută de funcționari publici foarte muncitori,
Comisia își va îndeplini rolul de forță motrice. Iar noi contăm pe faptul că ne veți ajuta să facem din
Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 un moment decisiv pentru obținerea de rezultate.

Jean-Claude Juncker

Frans Timmermans
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