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NOT 
från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) 
till: Rådet 
Föreg. dok. nr: 15145/16  POLGEN 160 INST 514 CODEC 1814 PE 117 
Ärende: Gemensam förklaring om den årliga interinstitutionella programplaneringen 

för 2017 
– Godkännande 

  

1. Av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning framgår följande: "Efter antagandet 

av kommissionens arbetsprogram och med utgångspunkt i detta kommer de tre institutionerna 

att diskutera initiativ för det kommande året och enas om en gemensam förklaring om årlig 

interinstitutionell programplanering (nedan kallad den gemensamma förklaringen), som ska 

undertecknas av ordförandena för de tre institutionerna." 

2. Kommissionen antog sitt arbetsprogram för 2017 den 25 oktober 2016. Arbetsprogrammet 

förelades rådet den 15 november 2016, vilket följdes av en diskussion. 

3. Ordförandeskapet har därefter tillsammans med de tillträdande maltesiska och estniska 

ordförandeskapen förhandlat fram en gemensam förklaring om den årliga interinstitutionella 

programplaneringen för 2017 med Europaparlamentet och kommissionen. Den 5 december 

2016 nåddes en preliminär överenskommelse om texten i bilaga I till denna not. 
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4. Den 7 december 2016 nådde Coreper enighet om den gemensamma förklaringen1 samt rådets 

uttalande i bilaga II. 

5. Rådet uppmanas därför att 

 – godkänna den gemensamma förklaringen i bilaga I  och 

 – besluta att ta uttalandet i bilaga II till rådets protokoll. 

 

 

                                                 
1 Jfr. även dokument 15145/16. 
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BILAGA I 

Gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017 

 

Europeiska unionen befinner sig i ett kritiskt skede. Vi står nu inför många globala, ekonomiska, 
miljömässiga och sociala utmaningar. Europeiska medborgare förväntar sig därför att Europeiska 
unionen gör konkreta framsteg i hanteringen av de största av dessa utmaningar. 
 
För att åstadkomma resultat där de mest behövs krävs ett nära samarbete mellan Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska kommissionen, i synnerhet vad gäller EU:s lagstiftningsprocess. Detta är 
skälet till varför vi i punkt 7 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 
2016 som en återspegling av artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen har åtagit oss att varje 
år enas om ett antal förslag som vi önskar prioritera i lagstiftningsprocessen. 
 
Samtidigt som arbetet fortsätter med alla lagstiftningsförslag kommer följande initiativ att 
prioriteras i lagstiftningsprocessen i syfte att säkerställa att väsentliga framsteg görs och, om 
möjligt, att initiativen förverkligas före slutet av 2017: 
 

1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investering, i synnerhet genom fördubblingen 
och förstärkningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi 2.0), 
moderniseringen av handelspolitiska skyddsinstrument, förbättringen av avfallshanteringen i 
en cirkulär ekonomi, fullbordandet av bankunionen på ett sätt som balanserar riskdelning 
och riskreducering och som ett led i arbetet med att fördjupa Ekonomiska och monetära 
unionen, samt skapandet av säkrare och mer transparenta värdepapperiseringsmarknader och 
förbättrade prospekt för värdepapper i syfte att förverkliga kapitalmarknadsunionen. 
 

2. Hantering av Europeiska unionens sociala dimension, i synnerhet genom förbättringen av 
ungdomssysselsättningsinitiativet och den förbättrad samordningen av de sociala 
trygghetssystemen och den europeiska rättsakten om tillgänglighet samt genom skapandet 
av en europeisk solidaritetskår. 
 

3. Bättre skydd av våra medborgares säkerhet, i synnerhet genom ett bättre skydd av våra 
yttre gränser genom in- och utresesystemet, smarta gränser och EU-systemet för 
reseuppgifter och resetillstånd (Etias), en stärkt kontroll av inköp och innehav av skjutvapen, 
förbättrade instrument för kriminalisering av terrorism och bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism samt genom utbyte av information om tredjelandsmedborgare i det 
europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris). 
 

4. Reformering och utveckling av migrationspolitiken i en anda av ansvarstagande och 
solidaritet, i synnerhet genom reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet 
(inbegripet Dublinsystemet), paketet om laglig migration och den externa 
investeringsplanen, för att bidra till att motverka migrationens grundorsaker genom ökade 
investeringar och skapande av arbetstillfällen i partnerländer. 
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5. Fullgörande av vårt åtagande att genomföra en sammankopplad digital inre marknad, i 
synnerhet genom EU:s reformer avseende telekommunikationer och upphovsrätt, 
användningen i unionen av 700 MHz-bandet, förhindrandet av omotiverad geografisk 
blockering, översynen av direktivet om audiovisuella medietjänster och slutförandet av 
arbetet med att modernisera våra gemensamma dataskyddsregler. 
 

6. Uppnående av vårt mål avseende en ambitiös energiunion och en framåtblickande 
klimatpolitik, i synnerhet genom genomförandet av ramen för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, uppföljningen av Parisavtalet och paketet för ren energi för alla i Europa. 
 

Vi är dessutom eniga om att framsteg även måste göras på följande viktiga områden: 
 

• Fullföljande av vårt engagemang för de gemensamma europeiska värdena, 
rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, inbegripet vårt gemensamma 
åtagande att motverka diskriminering och främlingsfientlighet. 
 

• Motverkande av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt samt säkerställande 
av ett sunt och rättvist skattesystem. 
 

• Bevarande av principen om fri rörlighet för arbetstagare, i synnerhet genom säkerställande 
av rättvisa, en tillräcklig nivå av socialt skydd och sociala rättigheter. 

 
• Förstärkning av Europas roll när det gäller att skydda och försvara våra intressen utanför 

EU:s gränser och bidra till stabilitet, säkerhet och fred. 
 

Vi står fast vid åtagandet att främja ett korrekt genomförande och verkställande av befintlig 

lagstiftning. 

Som ordförande i Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen kommer vi att 

regelbundet övervaka det snabba och effektiva genomförandet av denna gemensamma förklaring. 

 

 

 

Martin Schulz 

Europaparlamentets 

ordförande 

Robert Fico 

Slovakiens premiärminister 

och rådets ordförande 

Jean-Claude Juncker 

Europeiska kommissionens 

ordförande 
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BILAGA II 

Uttalande från rådet 

När det gäller hänvisningen i den gemensamma förklaringen till fullbordandet av bankunionen 

erinras det om Ekofinrådets slutsatser av den 17 juni 2016 om en färdplan för att fullborda 

bankunionen. Rådet stöder helhjärtat denna färdplan och framhåller att bankunionen måste 

fullbordas vad gäller att dela och minska riskerna i den finansiella sektorn, i lämplig ordning, såsom 

anges i slutsatserna.  

 


