STAV ÚNIE 2018
VYHLÁSENIE O ZÁMERE ADRESOVANÉ
PREDSEDOVI ANTONIOVI TAJANIMU
A KANCELÁROVI SEBASTIANOVI KURZOVI

V Štrasburgu 12. septembra 2018
Vážený pán predseda Tajani,
Vážený pán kancelár Kurz,
Európska únia sa blíži k rozhodujúcemu okamihu. O niečo vyše 250 dní, 23. – 26. mája 2019, sa
uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, najväčšia demokratická operácia na našom kontinente.
Vďaka nášmu spoločnému úsiliu vynaloženému za posledné roky sa nám podarilo prekonať finančnú
a hospodársku krízu. Desať rokov po páde banky Lehman Brothers zaznamenáva Európska únia
21. štvrťrok neprerušeného rastu a miera nezamestnanosti klesla na predkrízovú úroveň, aj keď
v niektorých členských štátoch je ešte stále privysoká. Európska únia sa s dôsledkami finančnej
a hospodárskej krízy síce vysporiadala, ale naše spoločenstvá a demokracie sú ňou stále hlboko
poznačené. Navyše vzhľadom na čoraz nestabilnejšiu situáciu vo svete je dnes viac ako kedykoľvek
predtým potrebné usilovať sa o Úniu, ktorá dokáže chrániť, posilňovať a obraňovať svojich občanov.
A preto nemôžeme poľaviť v našej snahe vybudovať jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu.
Počas zostávajúcich mesiacov tohto roka a po celý rok 2019 musíme naďalej usilovne pracovať, aby
sme pokročili v pláne pre samit v Sibiu, ktorý získal jasnú podporu Európskeho parlamentu a bol
zaradený do Agendy lídrov.
Teraz sa musíme zamerať na tri veci:
 splniť to, čo sme sľúbili,
 prekonať ťažkosti, ktoré nám nedovolia napredovať, a
 dať Európskej únii perspektívu pre budúcnosť.
Najvyššou prioritou pre všetky tri inštitúcie – Európsky parlament, Radu a Komisiu – musí byť
urýchlená dohoda o dosiaľ neschválených legislatívnych návrhoch, a to ešte pred voľbami do
Európskeho parlamentu. Tieto návrhy odzrkadľujú 10 priorít našej agendy pre zamestnanosť, rast,
spravodlivosť a demokratickú zmenu, ktorá bola schválená v júli 2014, vychádza zo „Strategického
programu pre Úniu v časoch zmien“ Európskej rady, bola predmetom intenzívnych diskusií
s politickými skupinami v Európskom parlamente a odvtedy sa postupne rozvíjala. Komisia už
predložila všetky legislatívne návrhy, ku ktorým sa vo svojich desiatich prioritách zaviazala. Spoločne
sme dospeli k dohode v 50 % týchto návrhov a ďalších 20 % z nich je už v pokročilom štádiu
legislatívneho postupu. Je dôležité, aby sme ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu splnili naše
spoločné záväzky, najmä pokiaľ ide o dobudovanie jednotného trhu (vrátane posilnenia jeho
sociálneho rozmeru), digitálneho jednotného trhu, energetickej únie s jej výhľadovo orientovanou
politikou v oblasti zmeny klímy, bankovej únie, únie kapitálových trhov a bezpečnostnej únie. Komisia
zmobilizuje svoje zdroje, aby Vám pri jednotlivých krokoch bola nápomocná, a zaistíme aj osobnú
prítomnosť komisárov na zasadnutiach trialógu vždy, keď to bude možné. Dnes Komisia predkladá len
veľmi limitovaný počet nových návrhov, aby sa Parlament a Rada mohli plne sústrediť na tie, ktoré už
boli predložené. Cieľom týchto posledných návrhov nášho mandátu je posilniť, doplniť a upraviť
oblasti, ktoré už máme rozpracované. Vzhľadom na ich jasnú pridanú európsku hodnotu sme
presvedčení, že na ich urýchlené prijatie nájdeme v Parlamente a Rade potrebnú podporu.
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Okrem tohto sa musíme spoločne a rozhodne venovať ešte niekoľkým ďalším dôležitým
nedoriešeným úlohám. Napriek rozdielnym názorom musíme dokončiť prácu v oblasti migrácie, aby
sme čo najskôr vytvorili funkčný spoločný európsky azylový systém založený na princípoch
zodpovednosti a solidarity. Ďalšie konkrétne kroky sú potrebné aj na posilnenie našej hospodárskej
a menovej únie. Tým sa zvýši naša odolnosť vo vnútri Európskej únie, čo následne posilní aj
medzinárodné postavenie eura. Našu pozornosť musíme venovať zvyšujúcemu sa napätiu
v globálnom systéme obchodovania tak, aby sa zachoval a posilnil medzinárodný systém založený na
pravidlách, v jadre ktorého chce Európska únia naďalej pôsobiť; rýchla ratifikácia dohody
o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom bude veľmi jasným signálom tohto záväzku.
Musíme čeliť aj pokračujúcim výzvam ohrozujúcim právny štát v niektorých členských štátoch.
V neposlednom rade chceme dospieť k dohode so Spojeným kráľovstvom s cieľom zaistiť jeho
riadené vystúpenie z Únie 29. marca 2019, a zároveň do budúcnosti pripraviť jasnú perspektívu
blízkeho partnerstva s krajinou, ktorá navždy zostane naším susedom a blízkym spojencom.
Na samit v Sibiu 9. mája 2019 by sme sa mali veľmi dobre pripraviť, aby sme Európskej únii dali
perspektívu pre budúcnosť. Tento samit sa bude konať šesť týždňov po brexite a dva týždne pred
voľbami do Európskeho parlamentu. Bude to teda rozhodujúci okamih na to, aby lídri EÚ prinavrátili
novej Únii s 27 členmi dôveru v budúcnosť. Komisia mala tento kľúčový moment na pamäti, keď
v máji predložila moderný, spravodlivý a vyvážený návrh budúceho viacročného finančného rámca pre
Úniu 27 štátov. Navrhujeme jednoduchší, efektívnejší a pružnejší rozpočet, ktorý odzrkadľuje politické
priority dohodnuté v Bratislave a zakotvené v Rímskej deklarácii. Politická dohoda o tomto celkovom
rámci dosiahnutá ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu bude významným prejavom
odhodlania. Komisia predstaví aj iniciatívu na posilnenie medzinárodnej úlohy eura, aby bolo tou
ochrannou a zjednocujúcou silou, ako sa mienilo pri jeho zavedení, a na zabezpečenie toho, aby naša
jednotná mena pôsobila na medzinárodnej scéne razantnejšie a jednohlasne. Na to, aby bola Únia
účinným a suverénnym globálnym aktérom, potrebujeme aj vhodné nástroje rozhodovania pre našu
spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Komisia dnes preto navrhuje rozšírené používanie
hlasovania kvalifikovanou väčšinou v niekoľkých vybraných oblastiach našej vonkajšej činnosti.
Iniciatívy, ktorých cieľom je dať Únii perspektívu pre budúcnosť, zahŕňajú aj prácu na budúcnosti
našich politík v oblasti klímy a energetiky a ďalšie posilňovanie mechanizmov ochrany a obrany
právneho štátu vo všetkých našich členských štátoch.
V nasledujúcom zozname sú podrobne rozpísané dosiaľ neschválené návrhy, ktoré je potrebné čím
skôr prijať, ako aj nové a doplňujúce iniciatívy, ktoré sa predkladajú spolu so správou o stave Únie
v roku 2018 alebo v nadväznosti na ňu. Rovnako ako v minulosti sú zoskupené podľa desiatich priorít
našej spoločnej agendy.
***

Hlavné iniciatívy
Priorita č. 1: Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Dohoda v zásade, na samite v Sibiu 9. mája 2019, o komplexnom návrhu
budúceho viacročného finančného rámca po roku 2020, ako aj čo najväčší pokrok
a podľa možnosti dohoda spoluzákonodarcov o návrhoch ďalšej generácie
programov.
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‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami balíka návrhov o obehovom hospodárstve, pokiaľ
ide o znižovanie vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie;
o opätovné používanie odpadovej vody; a o pitnú vodu.

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o požiadavkách na prístupnosť výrobkov
a služieb (Európsky akt o prístupnosti).

Nové iniciatívy
‒

Oznámenie o investičnom pláne pre Európu: hodnotenie stavu a ďalšie kroky.

‒

Oznámenie aktualizujúce stratégiu pre biohospodárstvo z roku 2012.

Priorita č. 2: Prepojený digitálny jednotný trh
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami všetkých zostávajúcich legislatívnych návrhov
zameraných na dobudovanie digitálneho jednotného trhu vrátane: balíka predpisov
o autorských právach; návrhov o kybernetickej bezpečnosti vrátane posilnenia
Agentúry pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA); návrhu o súkromí na
internete; návrhu o online platformách na zabezpečenie spravodlivého,
predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného podnikateľského prostredia
v internetovej ekonomike; návrhov o zmluvách o online a iných predajoch tovaru na
diaľku a o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu; návrhov na vytvorenie
spoločného podniku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, o opakovanom
použití informácií verejného sektora a o zavedení a fungovaní názvu domény
najvyššej úrovne .eu.

‒

Prijatie spoluzákonodarcami návrhu na zriadenie Európskeho centra odvetvových,
technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré riadi sieť
koordinačných centier (predstaveného dnes).

Nové iniciatívy
‒

Koordinovaný plán pre vývoj umelej inteligencie v Európe.

‒

Akčný plán pre dezinformácie.

‒

Odporúčanie Komisie na vypracovanie európskeho formátu pre výmenu elektronických
zdravotných záznamov.

Priorita č. 3: Odolná energetická únia s výhľadovo orientovanou politikou v oblasti zmeny
klímy
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒
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*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhov Komisie na vykonávanie politiky v oblasti
energetickej únie a zmeny klímy vrátane: zostávajúcich návrhov z balíka opatrení
v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov; návrhu o spoločných pravidlách pre

plynovody vstupujúce na európsky trh s plynom; balíkov opatrení Európa v pohybe;
a balíka opatrení Mobilita a zmena klímy.
Nové iniciatívy
‒

*** Stratégia na dlhodobé zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade
s Parížskou dohodou (ešte pred katovickou konferenciou o zmene klímy, ktorá sa
uskutoční 3. – 14. decembra).

‒

Štvrtá správa o stave energetickej únie.

‒

Správa o Strategickom akčnom pláne pre batérie.

‒

* Návrh na prispôsobenie odkazov na ciele energetickej efektívnosti EÚ pre rok 2030
(vyjadrené v absolútnych hodnotách) Európskej únii s 27 členmi (právne predpisy na zaistenie
pripravenosti na brexit).

Ďalšie iniciatívy, ktoré budúcnosti Únie poskytujú perspektívu
‒

Diskusný dokument „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“ v nadväznosti na ciele
trvalo udržateľného rozvoja OSN vrátane Parížskej dohody o zmene klímy.

‒

Smerom k novému inštitucionálnemu rámcu pre našu politiku v oblasti energetiky a zmeny
klímy do roku 2025: možnosti rozšírenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou a reformy zmluvy
o Euratome.

Priorita č. 4: Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh so silnejšou priemyselnou základňou
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhov zaoberajúcich sa problematikou sociálneho
rozmeru Európskej únie, najmä návrhov týkajúcich sa: Európskeho orgánu práce;
modernizácie pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia; ochrany
pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením karcinogénom alebo mutagénom
v práci (druhá a tretia revízia); návrhov na zlepšenie transparentnosti a právnej
predvídateľnosti pracovných podmienok (revízia smernice o písomnom vyhlásení);
návrhov týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a úpravy
zakladajúcich nariadení o tripartitných agentúrach (Eurofound, EU-OSHA a Cedefop).

‒

*** Prijatie návrhov o spravodlivom zdaňovaní v digitálnej ekonomike; o spoločnom
konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb; a o vytvorení jednotného
konečného režimu EÚ v oblasti DPH.

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhov z oblasti únie kapitálových trhov, najmä:
celoeurópskeho
osobného
dôchodkového
produktu;
zmien
nariadenia
o infraštruktúre európskych trhov; revízie a posilnenia úloh, riadenia a financovania
európskych orgánov dohľadu; návrhov na udržateľné financovanie; a odporúčania
Európskej centrálnej banky zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
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‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o boji proti praniu špinavých peňazí
s cielenými zmenami troch nariadení, ktorými sa zriaďujú európske orgány dohľadu
(predstaveného dnes).

‒

Prijatie spoluzákonodarcami zostávajúcich návrhov stratégie jednotného trhu, predovšetkým
balíkov návrhov o službách a výrobkoch a návrhu, ktorým sa mení nariadenie o dodatkových
ochranných osvedčeniach.

‒

Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o platobnej neschopnosti podnikov, ich reštrukturalizácii
a druhej šanci.

‒

* Prijatie spoluzákonodarcami návrhov o mieste sídla Európskeho orgánu pre bankovníctvo
a Európskej agentúry pre lieky (právne predpisy na zaistenie pripravenosti na brexit).

‒

* Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o právnych predpisoch EÚ o typovom schvaľovaní
motorových vozidiel (právne predpisy na zaistenie pripravenosti na brexit).

‒

* Prijatie spoluzákonodarcami návrhu, ktorým sa navrhuje nová námorná trasa na prepojenie
Írska s kontinentálnou časťou koridoru Severné more – Stredozemie transeurópskej dopravnej
siete, ako aj návrhu, ktorý umožní Komisii presunutie záštity zo Spojeného kráľovstva na jeden
z členských štátov EÚ27 na účely pravidelného posudzovania organizácií vykonávajúcich
inšpekcie a prehliadky lodí uznaných na úrovni Únie (právne predpisy na zaistenie
pripravenosti na brexit).

Nové iniciatívy
‒

*** Oznámenie o jednotnom trhu obsahujúce posúdenie zostávajúcich prekážok
a možností opatrení na odstránenie týchto prekážok (november 2018).

‒

Oznámenie o komplexnom rámci Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov.

Ďalšie iniciatívy, ktoré budúcnosti Únie poskytujú perspektívu
‒

*** Efektívnejšia tvorba právnych predpisov v daňovej oblasti: identifikácia oblastí
na prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou (január/február 2019).

‒

*** Efektívnejšia tvorba právnych predpisov v oblasti sociálnej politiky: identifikácia
oblastí na rozšírené používanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou (január/február
2019).

Priorita č. 5: Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
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‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhov, ktorými sa dopĺňa banková únia, najmä
návrhov na znižovanie rizík; balíka návrhov o znižovaní objemu nesplácaných
úverov; a návrhu na európsky systém ochrany vkladov.

‒

*** Prijatie návrhov v rámci balíka o hospodárskej a menovej únii, do ktorého patrí
najmä postupná transformácia Európskeho mechanizmu pre stabilitu na Európsky
menový fond; vytvorenie samostatného rozpočtového riadku pre eurozónu v rámci
rozpočtu EÚ, ktorý bude zahŕňať: 1. pomoc pri štrukturálnych reformách

vychádzajúcu z programu Komisie na podporu štrukturálnych reforiem, 2.
stabilizačnú funkciu, 3. zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu a 4. nástroj
konvergencie na poskytovanie predvstupovej pomoci členským štátom, ktoré majú
výnimku, na ich ceste k prijatiu jednotnej meny.
‒

Prijatie návrhu na postupné vytváranie jednotného zastúpenia eurozóny v Medzinárodnom
menovom fonde.

Ďalšie iniciatívy, ktoré budúcnosti Únie poskytujú perspektívu
‒

*** Oznámenie o posilnení medzinárodnej úlohy eura (pred koncom roka).

Priorita č. 6: Obchod: Vyvážená a pokroková obchodná politika na využívanie globalizácie
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Uzavretie dohody o hospodárskom partnerstve s Japonskom.

‒

Podpis a uzavretie dohody o voľnom obchode a dohody o ochrane investícií so Singapurom.

‒

Podpis a uzavretie modernizovanej globálnej dohody s Mexikom.

‒

Podpis dohody o voľnom obchode a dohody o ochrane investícií s Vietnamom.

‒

Finalizácia rokovaní o dohode o pridružení s Mercosurom a o modernizovanej dohode
o pridružení s Čile.

‒

Rýchly pokrok v rokovaniach s Austráliou a Novým Zélandom.

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o preverovaní priamych zahraničných
investícií v EÚ, ako aj zmeneného návrhu týkajúceho sa nástroja medzinárodného
obstarávania.

‒

* Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine
Svetovej obchodnej organizácie pre Úniu (právne predpisy na zaistenie pripravenosti na brexit).

Priorita č. 7: Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhov na realizáciu Európskeho programu
v oblasti bezpečnosti, predovšetkým návrhov týkajúcich sa interoperability
informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia
migrácie; cezhraničného prístupu orgánov presadzovania práva k elektronickým
dôkazom; uvádzania prekurzorov výbušnín na trh a ich používania; uľahčenia
cezhraničného prístupu k finančným údajom a ich využívania orgánmi presadzovania
práva; a boja proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti
ich falšovaniu.
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‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu nariadenia
teroristického obsahu online (predstaveného dnes).

‒

*** Prijatie Európskou radou rozšírenia mandátu Európskej prokuratúry na
cezhraničný terorizmus (predstaveného dnes).

‒

Prijatie spoluzákonodarcami návrhov týkajúcich sa Európskeho informačného systému
registrov trestov (ECRIS).

‒

Prijatie spoluzákonodarcami balíka Nová dohoda pre spotrebiteľov, ktorého cieľom je na
úrovni EÚ uľahčiť koordináciu a účinné opatrenia národných orgánov na ochranu spotrebiteľa,
ako aj posilniť presadzovanie práva verejnými orgánmi a zlepšiť ochranu práv spotrebiteľa.

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu na ochranu osôb, ktoré ohlásia porušenie
právnych predpisov Únie („návrh na ochranu oznamovateľov“).

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej
ochrany (RescEU).

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ,
Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania súvisiaci s porušením
ochrany osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu
(predstaveného dnes), sprevádzaného odporúčaním Komisie o sieťach pre spoluprácu pri
voľbách, transparentnosti na internete a ochrane pred kybernetickými incidentmi v súvislosti
s voľbami do Európskeho parlamentu (predstaveným dnes); oznámením o slobodných
a spravodlivých európskych voľbách (predstaveným dnes); a usmerňovacím dokumentom
o uplatňovaní právnych predpisov Únie o ochrane údajov v kontexte volieb (predstaveným
dnes).

o predchádzaní

šíreniu

Ďalšie iniciatívy, ktoré budúcnosti Únie poskytujú perspektívu
‒

*** Ďalšie posilňovanie rámca na podporu právneho štátu z roku 2014.

Priorita č. 8: Smerom k novej politike v oblasti migrácie
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
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‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami reformy dublinského systému a nariadenia
o azylovom konaní, čo by umožnilo uzavrieť aj súvisiace spisy (v prípade ktorých sa
v rámci trialógov dosiahla politická dohoda), konkrétne: vytvorenie novej agentúry
pre azyl; reformu systému Eurodac; revíziu smernice o podmienkach prijímania;
nariadenie o oprávnení na medzinárodnú ochranu a rámec EÚ pre presídľovanie.

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu na ďalšie posilnenie kapacít Európskej
agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorý jej umožní do roku 2020 zriadiť
stály zbor 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže EÚ, posilní jej právomoci v oblasti
návratu a umožní jej operovať v partnerských krajinách mimo EÚ (predstaveného
dnes).

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcom návrhu na ďalšie posilnenie Agentúry Európskej únie
pre azyl (predstaveného dnes).

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu na ďalšie posilnenie a zlepšenie súdržnosti
a účinnosti našej návratovej politiky, na zabezpečenie rýchlych návratov osôb, ktoré
nie sú oprávnené získať medzinárodnú ochranu, a na obmedzenie stimulov pre
neregulárnu migráciu (predstaveného dnes).

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami návrhu o vstupe a pobyte štátnych príslušníkov
tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania („návrh modrej karty“),
ktorý zohľadňuje oznámenie o možnostiach legálnej migrácie (predstavené dnes).

‒

Prijatie spoluzákonodarcami návrhov na revíziu vízového kódexu Spoločenstva; vízového
informačného systému; a nariadenia o styčných dôstojníkoch pre prisťahovalectvo.

‒

Prijatie spoluzákonodarcami návrhu na aktualizáciu Kódexu schengenských hraníc.

Nové iniciatívy
‒

Oznámenie o vízovej reciprocite.

‒

* Návrh na zaradenie Spojeného kráľovstva buď do zoznamu tretích krajín s vízovou
povinnosťou, alebo do zoznamu krajín bez vízovej povinnosti (právne predpisy na zaistenie
pripravenosti na brexit).

Priorita č. 9: Silnejší globálny aktér
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Nadväzné opatrenia Európskej rady, Európskeho parlamentu a Rady na iniciatívu
Komisie vyzývajúcu na efektívnejšie rozhodovanie o spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politike EÚ (predstavenú dnes).

‒

*** Oznámenie o novej africko-európskej aliancii pre udržateľné investície
a pracovné miesta (predstavené dnes).

‒

*** Oznámenie „Smerom k efektívnejšej architektúre pre investície mimo Európskej únie“
(predstavené dnes).

Nové iniciatívy
‒

Stratégia EÚ pre prepojenie Európy a Ázie (v predstihu pred samitom Ázia-Európa).

Priorita č. 10: Únia demokratickej zmeny
Iniciatívy na dokončenie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu
‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami reformy nariadenia o európskej iniciatíve občanov.

‒

*** Prijatie spoluzákonodarcami navrhovanej reformy nariadenia o komitologickom
postupe.
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‒

*** Subsidiarita: prijatie spoluzákonodarcami návrhu na reformu smernice o letnom
čase, ktorým sa má zrušiť požiadavka EÚ na zmenu času dvakrát ročne a v ktorom
sa zohľadňuje právomoc členských štátov vybrať si časové pásmo koordinovane so
susednými členskými štátmi (predstaveného dnes).

‒

Prijate spoluzákonodarcami návrhov na prispôsobenie existujúcich právnych predpisov,
v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, článku 290 (delegované
akty) a článku 291 (vykonávacie akty) ZFEÚ.

Ďalšie iniciatívy, ktoré budúcnosti Únie poskytujú perspektívu
‒

Komunikovanie o Európe (oznámenie o tom,
a demokratickejšiu Úniu z hľadiska komunikácie).

ako

dosiahnuť

jednotnejšiu,

silnejšiu

***

Správa o stave Únie v roku 2018 a toto vyhlásenie o zámere vytvárajú základ pre spoločné úsilie
našich troch inštitúcií o rozhodné napĺňanie svojich sľubov. Toto úsilie Európanom ukáže pridanú
hodnotu Európskej únie v tomto kľúčovom období pred voľbami do Európskeho parlamentu.
Dokumenty, ktoré sme dnes predstavili, zohľadňujú podnety od Európskeho parlamentu a Rady a sú
východiskom pre medziinštitucionálny dialóg podľa Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym
parlamentom a Európskou komisiou a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. K tejto
dôležitej interakcii s Európskym parlamentom a Radou, ako aj s národnými parlamentmi pristupujeme
so silným odhodlaním. Veríme, že naše výmeny povedú k pevnému základu pre rozhodujúci rok, ktorý
je pred nami. Základu, ktorý nám pomôže splniť si záväzky, vyriešiť niekoľko zostávajúcich nemalých
výzev a priniesť Európanom perspektívu pre budúcnosť Únie. Komisia je a zostane pevne odhodlaná
pracovať na základe našich princípov lepšej právnej regulácie. Chceme zohrávať zásadnú úlohu
v zásadných otázkach a menšiu úlohu v menej dôležitých otázkach. Zásady subsidiarity
a proporcionality povedú naše kroky. Naše rozhodovanie bude vychádzať zo spoľahlivých údajov
a sme pripravení robiť politické rozhodnutia vždy, keď to bude potrebné.
Rok 2019 bude kľúčovým rokom pre Úniu a jej miesto v čoraz neistejšom svete. Ani na chvíľu
nemôžeme poľaviť v dokazovaní občanom, že Európska únia tu je nato, aby ich chránila, posilňovala
a bránila. Že spolu dokážeme vytvoriť jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu. Že spolu
dokážeme formovať svet, vyvážať stabilitu, napríklad na západný Balkán, a brániť medzinárodný
poriadok založený na pravidlách a naše hodnoty. Môžete sa spoľahnúť na Komisiu ako na politickú
inštitúciu podporenú tvrdo pracujúcou verejnou službou, ako na hybnú silu v tomto kľúčovom roku.
A my sa spoliehame na Vás, že sa k nám pripojíte, aby bol samit v Sibiu 9. mája 2019 výrazným
okamihom úspechu.

Jean-Claude Juncker
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Frans Timmermans

