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1. JOHDANTO 

Komissio esittää työohjelmansa vuodeksi 2011 ajankohtana, joka on EU:lle hyvin 
haasteellinen. Talouden elpymisestä on selviä merkkejä viime vuosikymmenten pahimman 
kriisin jälkeen, mutta elpyminen ei ole vielä täysin vakaalla pohjalla. Tästä syystä uusissa 
aloitteissa, jotka komissio aikoo tehdä, ja hankkeissa, jotka se aikoo käynnistää vuonna 2011, 
keskitytään vahvasti elpymisen vauhdittamiseen. Vuoden 2011 on oltava vuosi, jolloin 
Eurooppa 2020 -strategia juurrutetaan tukipylvääksi sekä EU:n että kansallisen tason 
pyrkimyksille saada aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Vuonna 2011 on 
sovittava rahoitusalan kattavasta uudesta sääntelykehyksestä, käynnistettävä ensimmäinen 
talouspolitiikan EU-ohjausjakso ja toteutettava käytännön toimenpiteitä muutoksen 
aikaansaamiseksi. Vuoden 2011 puoliväliin mennessä komissio esittää ehdotuksissaan EU:n 
seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, miten EU:n talousarvio valjastetaan 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen. Työohjelma rakentuu niiden viiden keskeisen 
poliittisen painopistealueen varaan, jotka puheenjohtaja Barroso esitti ensimmäisessä 
puheessaan unionin tilasta Euroopan parlamentissa syyskuussa 20101. 

– Talouskriisin hoitaminen ja elpymisen vauhdittaminen  

– Työllisyyttä edistävän kasvun palauttaminen Eurooppa 2020 -uudistusohjelman 
täytäntöönpanoa nopeuttamalla  

– Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen luominen  

– Neuvottelujen aloittaminen nykyaikaisesta EU:n talousarviosta 

– EU:n painoarvon vahvistaminen maailmannäyttämöllä. 

Tämä työohjelma on ensimmäinen, joka hyväksytään komission puheenjohtajan poliittisilla 
linjauksilla käynnistetyn ja Euroopan parlamentin ja komission välisessä puitesopimuksessa 
mainitun uuden ohjelmointikierroksen puitteissa. Työohjelma voi myös antaa aineksia uudelle 
tavalle suunnitella EU:n yhteisiä painopistealueita Lissabonin sopimuksen mukaisesti.  

Komission työohjelmassa keskitytään luonnollisesti vuonna 2011 toteutettaviin toimiin. 
Ohjelmointikierroksen uuden monivuotisen katsantokannan seurauksena komission vuotuinen 
työohjelma antaa kuitenkin myös puitteet arvioida harjoitettavaa politiikkaa ja osoittaa osa-
alueet, joilla on kehiteltävä poliittisia aloitteita EU:n päämäärien saavuttamiseen tarvittavien 
pitkäaikaisten strategioiden toteuttamiseksi. 

Koska mm. talouden ohjausjärjestelmää ja rahoitusalan sääntelyä koskeviin keskeisiin 
ehdotuksiin liittyvä EU:n työ on saatava kiireesti päätökseen, komissio selvittää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kanssa, miten joidenkin tiettyjen erityisen kiireellisten ehdotusten 
nopea hyväksyminen voidaan asettaa etusijalle.  

                                                 
1 Ks. 7. syyskuuta 2010 pidetty puhe unionin tilasta 2010. 
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2. TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄN KASVUN PALAUTTAMINEN EUROOPPA 2020 
-UUDISTUSOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA NOPEUTTAMALLA 

2.1. Talouden ohjausjärjestelmän vahvistaminen ja EU-ohjausjakson käyttöönotto  

Komissio on äskettäin esittänyt merkittävän paketin ehdotuksia, joilla vahvistetaan talouden 
ohjausjärjestelmän välineitä ja laajennetaan niitä sisällyttämällä niihin talous- ja 
finanssipolitiikan koordinointi2. Ehdotusten hyväksyminen merkitsee finanssipolitiikan 
valvonnan laajentamista ja lisäämistä EU:n tasolla sekä makrotalouspolitiikan koordinoinnin 
parantamista, jotta voidaan korjata puutteet voimassa olevassa lainsäädännössä. Tähän kuuluu 
myös kansantalouksien epätasapainotilojen varhainen torjuminen. Uusien 
valvontamekanismien avulla on määrä estää tai oikaista liialliset alijäämät, jotka voivat 
vahingoittaa Euroopan julkisen talouden ja rahoitusjärjestelmän vakautta. Jotta vauhti ei 
hiipuisi, komissio pyytää EU:n lainsäätäjiltä nopeaa poliittista käsittelyä. 

Vuoden 2011 alkupuoliskolla talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta tulee keskeinen tekijä, joka 
palvelee EU:n yhteisiä pyrkimyksiä edistää kasvua ja työllisyyttä. Tammikuussa 2011 
komissio hyväksyy ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksen, jolla EU-ohjausjakso 
käynnistyy. Vuotuisessa kasvuselvityksessä analysoidaan unionin talouden tilaa, mahdolliset 
epätasapainotilat ja järjestelmäriskit mukaan lukien. Siinä katsotaan erityisesti, miten EU on 
edennyt Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen viiden tavoitteen saavuttamisessa. 
Tarkoituksena on antaa vertailuarvo EU:n kehittymiselle älykkääksi, kestäväksi ja 
osallistavaksi yhteiskunnaksi. 

2.2. Rahoitusalan sääntely: uudistukset valmiiksi 

Kesäkuussa 2010 esitettiin tarkka aikataulu EU:n rahoitusalan uudistamiseksi tarvittaville 
ehdotuksille3. Komissio esittää alkuvuodesta 2011 loput ehdotukset, joilla rahoitusalan 
uudistus saadaan päätökseen.  

Useimmista ehdotuksista, joilla kriisin esiin tuomiin heikkouksiin puututaan, on jo sovittu tai 
ne ovat käsittelyssä. Äskettäinen sopiminen rahoitusvalvontapaketista mainittakoon 
virstanpylväänä. Komissio aikoo vuoden 2011 alkupuoliskolla esittää lisää muutoksia 
pankkien vakavaraisuusvaatimuksiin (CRD IV). Näillä on tarkoitus panna EU:ssa täytäntöön 
kansainvälisellä tasolla Baselin pankkivalvontakomiteassa tehdyn työn tulokset. Lisäksi 
komissio aikoo esittää muutoksia rahoitusmarkkinadirektiiviin (MiFID) ja markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevaan direktiiviin, jotta voidaan luoda läpinäkyvämmät ja turvallisemmat 
johdannaismarkkinat. Vuoden 2011 alkupuoliskolla tehdään myös luottoluokituslaitoksia 
koskeva ehdotus sekä ehdotetaan lainsäädäntöä, jolla luodaan puitteet pankkikriisien hallintaa 
ja ratkaisemista varten ja annetaan viranomaisille johdonmukainen työkalupakki, johon 
kuuluvat myös kriisinratkaisurahastot. 

Piensijoittajien ja tavallisten kuluttajien suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Komissio 
tekee lainsäädäntöaloitteita peruspankkipalvelujen saatavuudesta ja esittää toimia, joilla 
edistetään vastuullisia asuntoluototuskäytäntöjä. 

                                                 
2 KOM(2010) 522, KOM(2010) 523, KOM(2010) 524, KOM(2010) 525, KOM(2010) 526, KOM(2010) 

527, 29.9.2010. 
3 KOM(2010) 301, 2.6.2010. 
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Nämä ja eräät muut ehdotukset saattavat päätökseen komission kunnianhimoisen rahoitusalan 
uudistusohjelman. EU:n toimielinten yhteisenä tavoitteena olisi oltava, että koko 
uudistuspaketti saadaan sovittua vuoden 2011 loppuun mennessä ja saadaan luotua edistynyt 
rahoitusalan sääntelyjärjestelmä, joka on yksi terveen ja työllistävän kasvun kulmakiviä. EU 
pyrkii myös edelleen viemään eteenpäin vahvaa ja koordinoitua globaalia lähestymistapaa, 
erityisesti osallistumalla aktiivisesti G20-maiden työhön. Komissio jatkaa rahoitusalan 
oikeudenmukaista osallistumista koskevaa työtään. 

2.3. Älykäs kasvu 

Komissio on osoittanut innovaatiounionia4, Nuoret liikkeellä -ohjelmaa5 ja digitaalistrategiaa6 
koskevien Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeiden avulla, että EU voi toimia monella 
rintamalla Euroopan älykkään kasvun mahdollisuuksien edistämiseksi. Lippulaivahankkeiden 
yhteydessä ilmoitetut konkreettiset ehdotukset esitetään ja toteutetaan vuoden 2011 aikana 
täydentävinä toimina EU:n ja kansallisella tasolla. 

Internetin laajenevat mahdollisuudet luovat sisällöntuottajille ja -jakelijoille uusia 
mahdollisuuksia, mutta ne asettavat myös uusia haasteita immateriaalioikeuksien suojelulle. 
Valtioiden rajat ylittävä ja yleiseurooppalainen lisensointi audiovisuaalialalla edistää 
luovuutta Euroopan kansalaisten hyväksi.  

Eurooppalaisilla standardeilla olisi oltava suurempi merkitys eurooppalaisten yritysten, ja 
etenkin pk-yritysten, globaalin kilpailukyvyn alustoina. Tieto- ja viestintätekniikan alalla on 
valtavasti mahdollisuuksia. Vuonna 2011 annetaan ehdotuspaketti, jolla pyritään luomaan 
yhdennetympi eurooppalainen standardointijärjestelmä.  

Komissio aikoo myös ehdottaa keinoja, joilla EU:n tasolla voidaan auttaa nykyaikaistamaan 
korkea-asteen koulutusta, ja esittää visionsa tulevista toimista osaamisen ja innovoinnin 
edistämiseksi.  

2.4. Kestävä kasvu 

Kuten Eurooppa 2020 -asiakirjassa ilmoitettiin, komissio esittää visionsa energiatehokkuutta 
koskevasta lippulaivahankkeesta vuonna 2011. Tämä avaa uusia uria yhdennetylle 
politiikanteolle EU:n tasolla. Tavoitteena on rakentaa vähitellen resurssitehokkuuteen 
perustuvat puitteet, joilla tuetaan siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja tuodaan 
alakohtaiset politiikat, esim. energia, liikenne ja luonnonvarojen hoito, kuten maatalous ja 
kalatalous, kestäviin pitkän aikavälin puitteisiin. Työ vie aikaa, mutta ensimmäisenä luodaan 
yleinen lähestymistapa siihen, miten tämän päivän energia- ja liikenneratkaisuilla sekä 
vähähiilisen talouden edistämisellä voidaan saada EU:n taloudessa aikaan muutos vuoteen 
2050 mennessä. Nämä toisiinsa liittyvät aloitteet määrittelevät keskipitkän ja pitkän aikavälin 
skenaariot ja antavat vakaan perustan päätöksenteolle sekä ennustettavammat olosuhteet 
suuren luokan investoinneille. Lisäksi on luotava laaja ymmärrys siitä, miten 
resurssitehokkuudesta voidaan tehdä olennainen osa eurooppalaisen yhteiskunnan 
kehittämistä.  

                                                 
4 KOM(2010) 546, 6.10.2010. 
5 KOM(2010) 477, 15.9.2010. 
6 KOM(2010) 245, 19.5.2010. 
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Vuonna 2011 kiinnitetään erityistä huomiota energiainfrastruktuuriin ja -tehokkuuteen. Tästä 
on välitöntä hyötyä ympäristön, talouden ja energiavarmuuden kannalta, ja 
työllistämismahdollisuudet ovat valtavat.  

Valkoisessa kirjassa liikenteen tulevaisuudesta tullaan tarkastelemaan Euroopan 
liikennealueen toteuttamista. Pyrkimyksenä on luoda ydinverkon ympärille tehokas, saumaton 
infrastruktuuri ja luoda innovoinnin avulla vähähiilinen liikenne. 

Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja maatalouden ja kalatalouden kaltaisten 
alojen innovaatiomahdollisuuksien hyödyntäminen tulee olemaan keskeinen teema komission 
ehdotuksissa yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalatalouspolitiikan tarkistamisesta 
uuden monivuotisen rahoituskehyksen voimassaolokaudeksi. 

Komissio jatkaa vuonna 2011 työtään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Komissio jatkaa 
kansainvälisiä pyrkimyksiä saada aikaan kunnianhimoinen, globaali sopimus. Samalla se 
työskentelee intensiivisesti kumppaneidensa kanssa myös kahdenvälisesti. Tarkoituksena on 
jakaa ajatuksia ja kehittää yhteisiä hankkeita esim. puhtaan tekniikan, hiilikaupan ja 
uusiutuvan energian osa-alueilla. Vuonna 2011 ympäristöasioissa tapahtuu paljon myös 
laajemmalti. Vuonna 2012 pidettävän Rio+20 Earth Summit -huippukokouksen valmistelu on 
komissiolle tärkeää, ja komissio aikoo arvioida kuudennen ympäristöohjelman tulokset sekä 
tarkastella jätteen syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemastrategioita. 

2.5. Osallistava kasvu 

Ennen vuoden 2010 loppua komissio aikoo julkaista viidennen koheesioraportin ja tehdä vielä 
kahta Eurooppa 2020 -lippulaivahanketta – ’Uusi osaaminen ja työllisyys’ ja 
’Köyhyydentorjuntafoorumi’ – koskevat ehdotukset. Vuonna 2011 käynnistetään useita 
käytännön toimenpiteitä, joilla edistetään osallistavaa kasvua. Komissio aikoo tehdä tiiviissä 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa säädösehdotuksen, jolla parannetaan lähetettyjä 
työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa, sekä tarkistaa työaikadirektiiviä niin, että 
se on uusien realiteettien mukainen. Komissio aikoo myös edistää sellaisen yleishyödyllisten 
palvelujen laatukehyksen aikaansaamista, jossa näiden palvelujen erityisluonne otetaan 
kaikilta osin huomioon. Valtiontukisääntöjen päivittäminen on tärkeä askel tähän suuntaan. 
Osallistavan kasvun turvaaminen edellyttää myös vastaamista yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
kuten väestön ikääntymisen vaikutuksiin. Komissio tukee jäsenvaltioiden toimia turvata 
kansalaisille riittävät eläkkeet kestävällä tavalla. Käytännön toimenpiteet määritetään vuonna 
2010 käynnistetyn kuulemisen tulosten perusteella. Taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta edistävän kunnianhimoisen ohjelman eteenpäin vieminen tulee olemaan 
keskeinen teema, kun koheesiopolitiikkaa uudistetaan uutta monivuotista rahoituskehystä 
koskevaa ehdotusta varten.  

2.6. Sisämarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen kasvun luojana 

Sisämarkkinoiden saavutuksia on jatkuvasti syvennettävä ja päivitettävä, jotta markkinoiden 
mahdollisuudet voidaan hyödyntää. Taantuman aikana unioni pystyi välttämään 
lyhytjänteisyyden ja eristäytymisen houkutukset. Ilman toimivia sisämarkkinoita Euroopassa 
ei kuitenkaan ole työllisyyttä edistävää pitkän aikavälin kasvua. Nyt on aika nostaa 
markkinoiden yhdentyminen uudelle tasolle ja kohdistaa toimet niihin merkittäviin jäljellä 
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oleviin aukkoihin, jotka professori Mario Monti toi esiin äskettäin komissiolle laatimassaan 
raportissa7. 

Tämän työn pohjalta komissio on juuri tehnyt – sisämarkkinapaketissa8 – huomattavan 
määrän käytännön ehdotuksia sisämarkkinoiden uudelleenlanseeraamiseksi ja esittänyt 
teollisuuspolitiikkaa koskevan Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeen9. Molemmissa korostetaan 
tarvetta ohjata yhteiskunta kokonaisuutena hyödyntämään sisämarkkinoiden mahdollisuudet 
ja parantaa EU:n talouden toimijoiden reunaehtoja.  

Komissio jatkaa työtään yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, 
markkinoillepääsyn parantamiseksi. Tärkeä näkökohta on julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen uudistamista koskevien ehdotusten tekeminen vuonna 2011 ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevien yhteisten sääntöjen luominen. Muista pk-yrityksiin 
kohdistuvista käytännön aloitteista vuonna 2011 voidaan mainita valtioiden rajat ylittävää 
saatavien perintää koskeva asetus.  

Komissio aikoo toteuttaa useita konkreettisia toimia kuluttajien hyväksi, mm. laatimalla 
ehdotukset vaihtoehtoisesta riitojenratkaisumekanismista, jolla helpotetaan kuluttajariitojen 
ratkaisemista EU:ssa, ja jatakamalla ryhmäkannetta koskevaa työtä vuonna 2010 käynnistetyn 
julkisen kuulemisen pohjalta.  

Verotuksen alalla ehdotuksella yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöveropohjasta pyritään antamaan 
yrityksille mahdollisuus ottaa käyttöön järjestelmä, jolla yksinkertaistetaan verosääntöjä, 
vähennetään säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja autetaan poistamaan 
veroesteet, joita yritykset tällä hetkellä kohtaavat toimiessaan valtioiden rajojen yli, 
puuttumatta kuitenkaan itse veroasteisiin. Komissio aikoo myös julkaista tiedonannon 
tulevasta arvonlisäverostrategiasta. Tarkoituksena on korjata nykyjärjestelmän puutteet 
uudistamalla ja yksinkertaistamalla sitä niin, että yrityksille arvonlisäverosta aiheutuva 
hallinnollinen rasitus vähenee.  

Lentoasemapaketilla pyritään parantamaan sekä kilpailua että kuluttajien oikeuksia ja 
ympäristönsuojelun tasoa tällä tärkeällä alalla. Toimet kohdistuvat lentokenttäkapasiteettiin, 
lähtö- ja saapumisaikojen käsittelyyn ja maahuolintaan, ja niillä pyritään optimoimaan 
Euroopan lentoasemaverkoston käyttöä. 

3. TOTEUTETAAN KANSALAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA: VAPAUS, TURVALLISUUS 
JA OIKEUS 

EU:n kansalaisuuden pitäisi olla EU:n kansalaisille kouriintuntuvaa todellisuutta. 
Kansalaisten oikeudet on ankkuroitu kiinteästi EU:n lainsäädäntöön. Perussopimukseen 
kirjattujen sääntöjen ja kansalaisten – yksittäisten ihmisten, kuluttajien, opiskelijoiden tai 
poliittisten toimijoiden – päivittäin kohtaaman todellisuuden väliin jää kuitenkin aukkoja.  

Komission juuri hyväksymässä ”Kansalaisuuskatsauksessa”10 tuodaan esiin asioita, joissa 
toimia olisi toteutettava, jotta EU:n tasolla myönnetyillä yksittäisillä oikeuksilla olisi 
käytännön merkitystä. Nämä pyrkimykset kulkevat käsi kädessä niiden toimenpiteiden 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf  
8 KOM(2010) 608, 27.10.2010. 
9 KOM(2010) 614, 27.10.2010. 
10 KOM(2010) 603, 27.10.2010. 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf
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kanssa, joita toteutetaan Tukholman ohjelmaa (2010–2014) koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanon yhteydessä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamiseksi11 
hyödyntäen täysimääräisesti perussopimuksen antamaa vahvistettua oikeusperustaa. 

Osana kansalaisten oikeuksien vahvistamistoimiaan komissio aikoo tehdä vuonna 2011 
ehdotuksen eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaksi säädökseksi. 

Rikosoikeuden alalla komissio aikoo ehdottaa direktiiviä rikoksen uhrien oikeuksista. 
Tarkoituksena on varmistaa kansalaisille riittävän oikeudellisen avun saanti, oikeussuoja ja 
suojelu kaikkialla jäsenvaltioissa. Jotta oikeusviranomaisten ja kansalaisten keskinäistä 
luottamusta voitaisiin lisätä, komissio tekee edelleen säädösehdotuksia, joilla otetaan käyttöön 
rikosoikeudenkäyntejä koskevat menettelylliset vähimmäisvaatimukset, erityisesti 
oikeudellisen neuvonnan ja maksuttoman oikeusavun osalta. 

Komissio aikoo myös tehdä säädösehdotukset rekisteröityjen matkustajien ohjelmasta ja 
kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmästä. 
Tavoitteena on pitää EU avoimena maailmalle torjuen kuitenkin samalla laitonta 
maahanmuuttoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Meidän on estettävä rikollisia hyödyntämästä 
talousjärjestelmäämme avoimessa Euroopassa. Ensi vuonna ehdotettaviin toimenpiteisiin 
kuuluu rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemista ja takaisinsaamista koskeva 
kehys ja tiedonannot kattavasta korruptiontorjuntapolitiikasta ja petostentorjuntastrategiasta. 

Myös väestönsuojelulainsäädännön tarkistaminen tulee lisäämään EU:n valmiuksia 
katastrofien ehkäisyssä sekä niihin varautumisessa ja reagoimisessa. Lopuksi mainittakoon, 
että komissio jatkaa työtään korkean edustajan kanssa perussopimuksen 222 artiklan 
täytäntöönpanoa koskevan ehdotuksen aikaansaamiseksi.  

4. Eurooppa maailmassa: painoarvomme lisääminen maailmannäyttämöllä 

Nyt kun EU:lla on uudet ulkopolitiikan rakenteet, meillä on tilaisuus harjoittaa 
kokonaisvaltaista ja yhtenäistä politiikkaa suhteessa niihin ulkoisiin haasteisiin, joita 
kohtaamme. Voimme osoittaa, että EU on vahva ja luotettava kumppani, jolla on selkeät, 
yhtenäiset ja yhteenkuuluvasti ilmaissut tavoitteet. Komissio tukee jatkossakin uutta 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja auttaa käynnistämään uuden vaiheen EU:n ulkopolitiikassa. 
EU on jo keskittynyt luomaan selkeän vision suhteistaan strategisiin kumppaneihinsa sekä 
muodostamaan vahvan ja johdonmukaisen kannan kansainvälisiin neuvotteluihin. Tämä 
merkitsee, että komission vastuulla olevia politiikanlohkoja – kehitysyhteistyöpolitiikka, 
kauppapolitiikka, laajentuminen, humanitaarinen apu ja sisäpolitiikan ulkoiset ulottuvuudet – 
hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla ja sovitetaan ne yhteen ulkosuhdehallinnon työn 
kanssa, jotta EU:n kahdenvälisistä suhteista voidaan muodostaa strateginen kokonaiskuva.  

4.1. Kokonaisvaltainen kauppapolitiikka 

Kukoistava kauppapolitiikka on Eurooppa 2020 -strategian keskeinen tukipylväs. Komissio 
jatkaa marraskuussa 2010 julkaistavaan kauppastrategiaan tukeutuen EU:n 
kauppakumppaneiden kanssa käynnissä olevia neuvotteluja ja vie eteenpäin useita tärkeitä 
kahdenvälisiä sopimuksia, jotka on tarkoitus tehdä vuonna 2011. Lisäksi komissio luo 
paineita läpimurron aikaansaamiseksi WTO-neuvotteluissa. Samaan aikaan EU toteuttaa 
käytännön toimia, jotta eurooppalaiset yritykset saisivat tilaa maailmanmarkkinoilla. 

                                                 
11 KOM(2010) 171, 20.4.2010. 
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Komissio aikoo EU:n kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpanoon tukeutuen esittää vuonna 
2011 säädösehdotuksen EU:n välineestä, jolla parannetaan pääsyä kehittyvien ja voimakkaasti 
kasvavien suurten talouksien julkisten hankintojen markkinoille. Komissio aikoo myös 
ehdottaa toimenpiteitä eurooppalaisten pk-yritysten tukemiseksi niiden kehittäessä 
toimintaansa EU:n ulkopuolella.  

Osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa käsitellään myös sitä, miten EU:n kauppapolitiikalla 
voidaan parhaiten auttaa kehitysmaita yhdentymään maailmantalouteen. Komissio aikoo 
tehdä ehdotuksen uudeksi yleistä tullietuusjärjestelmää koskevaksi asetukseksi. Tavoitteena 
on maksimoida myönteiset vaikutukset kestävään kehitykseen ja maihin, joiden tarpeet ovat 
suurimmat. 

4.2. EU:n laajentuminen, naapuruuspolitiikka, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen 
apu 

Vuonna 2011 EU jatkaa laajentumisprosessin edistämistä. Neuvottelujen eteneminen, kuten 
myös uudet neuvottelut, jotka mahdollisesti aloitetaan sen jälkeen, kun jäsenyyttä koskevat 
lausunnot on esitetty myöhemmin vuonna 2010, kytketään hakijamaiden jatkuvaan 
edistymiseen. Erityisesti painotetaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. 

Euroopan naapuruuspolitiikka on viimeisten viiden vuoden aikana osoittanut EU:n kyvyn 
levittää arvojaan ja periaatteitaan sekä vaikuttaa poliittiseen vakauteen ja talouskehitykseen 
naapurimaissaan. Tämä onkin EU:n strateginen painopiste. Komissio auttaa edelleen 
syventämään EU:n erityissuhteita näihin naapureihin, mm. toteuttamalla EU:n 
naapuruuspolitiikan tarkastelun, joka johtaa vuonna 2011 ehdotuksiin sen kehittämiseksi 
edelleen sekä kahdenvälisten että monenvälisten suhteiden (itäinen kumppanuus, Välimeren 
unioni) osalta. 

Kehitysavun todellinen perillemeno on EU:n keskeinen tavoite maailman suurimpana 
kehitysavun antajana. Kumppanuuteen perustuva lähestymistapa on paras keino maksimoida 
vuosituhannen kehitystavoitteisiin suunnattava EU:n kokonaispanos, ja kehitystarpeita 
tukevat uuden sukupolven ohjelmat on laadittava tältä pohjalta. Erityistä huomiota tullaan 
kiinnittämään EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuutta koskevan vihreän kirjan 
jatkotoimiin. Vihreä kirja esitetään vuoden 2010 lopulla, ja siinä arvioidaan unionin 
kehitysyhteistyövälineitä siltä kannalta, että ne voidaan keskittää toimiin, joilla voidaan 
todella parantaa avunsaajien tilannetta. 

Myös humanitaaristen katastrofien uhrien auttaminen on edelleen keskeinen osa EU:n 
globaalia toimintaa. Näiden ihmishenkiä pelastavien toimien perustaa vahvistetaan 
ehdotuksella humanitaarisesta avusta annetun neuvoston asetuksen tarkistamisesta. 

5. SIIRRYTÄÄN PANOSTAMISESTA VAIKUTTAMISEEN: HYÖDYNNETÄÄN EU:N TOIMIA 
PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA 

Maailmassa tapahtuvien muutosten mittakaava ja vauhti edellyttää EU:lta nopeaa, vastuullista 
ja määrätietoista toimintaa. Vuonna 2011 esitetään tulokset, jotka koskevat pohdintoja siitä, 
miten EU voi uudistaa politiikkaansa ja rahoitusvälineitään sekä löytää työskentelytapoja, 
joilla EU:n toimista saadaan mahdollisimman paljon lisäarvoa.  
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5.1. Euroopan tulevaisuuteen tähtäävä nykyaikainen talousarvio 

Viime viikolla julkistetussa talousarvion kokonaistarkastelussa12 esitetään komission ajatuksia 
EU:n talousarvion tarkoituksesta, rakenteesta ja toteutuksesta vuoden 2013 jälkeen. Tällä 
hetkellä julkinen talous on kaikkialla Euroopassa tiukoilla. EU:n talousarvio on 
kohdennettava sellaisiin toimintoihin ja osa-alueisiin, joilla sillä on todellista vaikutusta. Sillä 
on tuettava keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja ja tuotava todellista lisäarvoa unionin 
poliittisten tavoitteiden tueksi. On selvää, että EU:n talousarvion on oltava yksi keskeisistä 
työkaluista, joilla Eurooppa 2020 -strategiaa toteutetaan. Talousarviota on myös toteutettava 
sillä tavoin, että vaikutus on mahdollisimman suuri. Komissio aikoo esittää kesäkuussa 2011 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevat viralliset ehdotuksensa, joissa käsitellään 
sekä menoja että talousarvion rahoittamista. Menopuolella ehdotuksessa käsitellään sitä, 
miten ja missä komissio katsoo talousarviota voitavan käyttää EU:n politiikan toteuttamiseen 
kaikkein tehokkaimmin. Tulopuolella komissio tekee ehdotuksen uudesta omia varoja 
koskevasta päätöksestä. Nämä ehdotukset perustuvat analyysiin siitä, miten EU:n menoilla 
voidaan saada aikaan mahdollisimman paljon lisäarvoa ja miten niitä voidaan käyttää 
yhteisten EU-tavoitteiden tehokkaana toteutusvälineenä, sekä tuore näkökulma tapaan, jolla 
talousarvio rahoitetaan.  

Tulevina kuukausina komissio antaa useita tiedonantoja ja raportteja keskeisiltä 
politiikanaloilta, mm. yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalatalouspolitiikan 
uudistamisesta ja koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Nämä katsaukset ovat myös poliittinen 
perusta monivuotisen rahoituskehityksen talousarvioehdotuksille. Komissio aikoo esittää 
yksityiskohtaiset säädösehdotukset niistä rahoitusvälineistä ja -ohjelmista, joilla uusi 
monivuotinen rahoituskehys on määrä toteuttaa. Ehdotukset sisällytetään paketteihin, joista 
ensimmäiset esitetään kesällä ja loput vuoden 2011 loppuun mennessä.  

5.2. Järkevän sääntelyn edistäminen 

Sääntelyn parantamiseen tähtäävä komission ohjelma on parantanut huomattavasti poliittista 
päätöksentekoa sekä EU:n että kansallisella tasolla. Uutta lainsäädäntöä laadittaessa otetaan 
huomioon sidosryhmien näkemykset ja laajojen kuulemisten välityksellä kerätty näyttö. 
Lisäksi uusista säädösehdotuksista tehdään vaikutusten arviointi, joka ulkopuolisten tahojen 
mukaan parantaa ehdotusten laatua merkittävästi. Samaan aikaan komissio on perusteellisesti 
yksinkertaistanut voimassa olevaa lainsäädäntöä ja edistynyt huomattavasti hallinnollisen 
taakan vähentämisessä ja jäsenvaltioiden avustamisessa, kun ne saattavat EU:n lainsäädäntöä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään.  

Tämän kokemuksen varassa komissio on valmis siirtymään järkevän sääntelyn uuteen 
vaiheeseen13. Poliittinen päätöksentekoprosessi olisi nähtävä kokonaisuutena, johon kuuluvat 
myös lainsäädännön suunnittelu, soveltamisvaihe, arviointi ja tarkistaminen. Tästä 
työohjelmasta lähtien periaatteena on, että vaikutustenarviointilautakunnalta on saatava 
myönteinen lausunto ennen kuin ehdotus voidaan esittää komission päätettäväksi.  

Komissio jatkaa työtään Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa 
varmistaakseen, että kaikki noudattavat tätä esityslistaa sekä EU:ssa lainsäätämisvaiheessa 
että täytäntöönpanovaiheissa.  

                                                 
12 KOM(2010) 700, 19.10.2010. 
13 KOM(2010) 543, 7.10.2010. 
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Viimeisenä mainittakoon, että kansalaiset ja sidosryhmät, joihin lainsäädäntö eniten vaikuttaa, 
saavat äänensä paremmin kuuluviin, koska kuulemisjakso pidennetään vuodesta 2012 lukien 8 
viikosta 12 viikkoon, komission kuulemispolitiikasta tehdään uudelleentarkastelu vuonna 
2011 ja lisätään ennustettavuutta komission suunnittelemien ehdotusten ja 
jälkikäteisarviointien suhteen, jotta sidosryhmät voivat valmistautua ottamaan kantaa niihin 
paljon aikaisemmassa vaiheessa.  

Näillä kolmella järkevän sääntelyn pilarilla pyritään saavuttamaan kokonaistavoite: 
merkityksellinen, vaikuttava ja laadukas EU-lainsäädäntö, jolla saavutetaan tarkoitetut 
tavoitteet ja josta on hyötyä kansalaisille ja yrityksille. 

5.3. Päivittäinen työ 

Poliittisiin painopisteisiin keskittyvät uudet toimet ovat vain osa komission toimintaa. 
Komission vastuulla on pitkin vuotta sovittujen politiikkojen täytäntöönpano ja valvonta, 
raportointi olemassa olevista strategioista ja toimintasuunnitelmista, osallistuminen 
kansainvälisiin neuvotteluihin, konferensseihin ja tärkeisiin poliittisiin tapahtumiin. Komissio 
hallinnoi lukuisia rahoitusohjelmia, ja sillä on runsaasti operatiivisia tehtäviä. Toteuttaessaan 
EU:n toimintatalousarviota komissio pyrkii huolehtimaan, että vähäisiä resursseja käytetään 
parhaalla mahdollisella tavalla EU:n tavoitteiden saavuttamiseen ja että noudattaen 
moitteettoman varainhoidon periaatteita, saadaan rahalle mahdollisimman paljon vastinetta. 
Tämän työn tuloksena hyväksytään usein raportteja ja asiakirjoja, joita ei ole mainittu tämän 
asiakirjan liitteissä. Vaikka täytäntöönpano- ja seurantatyö vie merkittävän osan komission 
henkilöresursseista ja määrärahoista, tässä työohjelmassa keskitytään osa-alueisiin, joilla 
komissio tekee poliittisia valintoja, eikä niihin, joilla se toteuttaa täytäntöönpanotehtäviään. 

Viime vuosina komissio on kiinnittänyt enemmän huomiota ja suunnannut enemmän 
resursseja EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon. Jonkin aikaa sitten käynnistetty EU:n 
pilottihanke14 alkaa tuottaa tuloksia, ja lainsäädännön noudattamatta jättämistapausten 
käsittelyn vauhdittamiseen panostetaan huomattavasti. Syitä, joiden vuoksi EU:n 
lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on myöhässä tai puutteellista, 
analysoidaan järjestelmällisemmin, jotta saadaan aineksia käynnissä olevaan 
yksinkertaistamisohjelmaan. Analyysin tuloksia käytetään myös voimassa olevan 
lainsäädännön tarkistamisessa. Kaikki tämä työ johtaa osaltaan siihen, että EU:lla on 
uudistettu, nykyaikainen lainsäädäntö, joka sopii tarkoitukseensa ja täyttää EU:n lupaukset 
kansalaisilleen.  

6. PÄÄTELMÄ 

Tässä työohjelmassa esitetään keskeiset uudet aloitteet, jotka komissio aikoo antaa vuonna 
201115, ja aloitteet, joita se työstää vuonna 2011 ja sen jälkeen16, sekä 
yksinkertaistamisehdotukset ja peruutukset17. Tällä etukäteissuunnittelulla pyritään 
sidosryhmiä varten ennustettavuuteen ja läpinäkyvyyteen säilyttäen kuitenkin avoimuus ja 
joustavuus, jotta voidaan mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Samalla komissio tietenkin 
edelleen käsittelee asiat, jotka edellyttävät kiireellisiä toimia, ja jatkaa pitkän aikavälin 

                                                 
14 KOM(2007) 502 – käynnistettiin huhtikuussa 2008. 
15 Ks. liite I. 
16 Ks. liite II. 
17 Ks. liitteet III ja IV. 
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valmistelua tulevaisuutta varten. Komissio tulee nyt tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston sekä sidosryhmien, kuten kansallisten parlamenttien, kanssa 
varmistaakseen, että sen tulevina vuosina tekemien aloitteiden tukena on vakaa yksimielisyys 
siitä, miten EU:n pitäisi vastata odotuksiin, joita kansalaiset kunnianhimoiselle ja toimivalle 
Euroopalle asettavat.  


