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1. INTRODUCERE 

Actuala Comisie își prezintă programul de lucru pentru anul 2011 într-un moment deosebit de 
dificil pentru UE. Există semne clare de redresare economică după cea mai gravă criză din 
ultimele decenii - însă redresarea economică nu este încă ferm fundamentată. Din acest motiv, 
noile inițiative pe care Comisia le va propune și le va iniția în 2011 se concentrează 
preponderent pe accelerarea redresării economice. Anul 2011 ar trebui să fie anul în care 
strategia Europa 2020 devine elementul central al eforturilor la nivelul UE și la nivel național 
pentru a atinge obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În acest an 
ar trebui să asistăm la un acord deplin privind noul cadru cuprinzător de reglementare pentru 
sectorul financiar, la lansarea primului semestru european al coordonării politicilor economice 
și la o serie de măsuri practice menite să promoveze schimbarea. Până la jumătatea anului 
2011, Comisia va prezenta modul de structurare a bugetului UE pentru realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 în propunerile sale pentru următorul cadru financiar multianual al UE. 
Acest program de lucru este elaborat în jurul a cinci priorități politice principale pentru UE, 
prezentate de președintele Barroso în primul discurs privind starea Uniunii, rostit în fața 
Parlamentului European în septembrie 20101: 

– abordarea crizei economice și crearea dinamismului necesar redresării economice;  

– relansarea creșterii pentru locuri de muncă prin accelerarea agendei de reforme Europa 
2020;  

– crearea unui spațiu de libertate, justiție și securitate;  

– lansarea negocierilor pentru un buget UE modern; 

– exercitarea influenței UE pe scena mondială. 

Acest program de lucru este primul program care va fi adoptat în conformitate cu noul ciclu 
de programare inițiat prin orientările politice ale președintelui Comisiei și prezentat în 
Acordul-cadru între Parlamentul European și Comisie. Programul de lucru poate servi, de 
asemenea, ca sursă de inspirație pentru noua abordare a programării priorităților comune UE, 
astfel cum sunt definite în Tratatul de la Lisabona.  

Prin natura sa, programul de lucru al Comisiei se concentrează asupra acțiunilor care urmează 
să fie întreprinse în 2011. Cu toate acestea, în noua perspectivă multianuală a ciclului de 
programare, programele anuale de lucru ale Comisiei constituie, de asemenea, un cadru pentru 
evaluarea politicilor în curs și pentru evidențierea domeniilor în care inițiativele de politică 
trebuie dezvoltate pentru a atinge strategiile de politică pe termen lung necesare pentru 
realizarea obiectivelor UE. 

Dată fiind nevoia imperioasă de a finaliza activitatea UE privind propunerile cheie în domenii 
precum guvernanța economică și reglementarea financiară, Comisia va analiza împreună cu 
Parlamentul European și Consiliul modalitățile prin care să se acorde prioritate adoptării 
rapide a unui număr restrâns de propuneri deosebit de urgente.  

                                                 
1 A se vedea discursul privind Starea Uniunii 2010 din 7 septembrie 2010. 
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2. RELANSAREA CREșTERII PENTRU LOCURI DE MUNCĂ: ACCELERAREA RITMULUI ÎN 
PERSPECTIVA ANULUI 2020 

2.1. Consolidarea guvernanței economice și inițierea Semestrului european  

Comisia a prezentat recent un pachet important de propuneri în vederea consolidării 
instrumentelor de guvernanță economică și extinderii acestora pentru a include coordonarea 
politicilor economice și fiscale2. Noile propuneri ar trebui să permită supravegherea mai 
amplă și consolidată a politicilor fiscale la nivelul UE, precum și o mai bună coordonare a 
politicilor macroeconomice pentru a remedia deficiențele legislației existente, inclusiv prin 
acțiuni în amonte privind dezechilibrele macrofinanciare. Noi mecanisme de aplicare ar 
preveni sau corecta excesele care ar putea prejudicia stabilității fiscale sau financiare a 
Europei. Pentru a menține dinamismul, Comisia invită colegiuitorii UE să accelereze ritmul 
deliberărilor politice. 

În prima jumătate a anului 2011, Semestrul european de coordonare a politicilor va deveni 
structura centrală a eforturilor comune ale UE de stimulare a creșterii economice și ocupării 
forței de muncă. În ianuarie 2011, Comisia va adopta prima analiză anuală a creșterii pentru a 
lansa Semestrul european. Analiza anuală a creșterii va examina situația economică a Uniunii, 
inclusiv dezechilibrele potențiale și riscurile sistemice. Va examina, în special, poziția UE în 
raport cu cele cinci obiectivele stabilite în strategia Europa 2020, astfel încât să putem urmări 
prin intermediul criteriilor de referință procesul de transformare al UE într-o societate 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

2.2. Reglementarea financiară: finalizarea reformei 

În iunie 2010, a fost expus un calendar global pentru prezentarea de propuneri menite a 
finaliza reforma financiară a UE3. La începutul anului 2011, Comisia va prezenta restul 
propunerilor pentru finalizarea reformei sectorului financiar.  

Majoritatea propunerilor de remediere a deficiențelor evidențiate de criză au fost deja 
aprobate sau sunt în curs de examinare, acordurile recente privind pachetul de supraveghere 
financiară reprezentând piatra de temelie. În prima jumătate a anului 2011, Comisia își va 
continua activitatea cu o nouă serie de îmbunătățiri la normele privind capitalul băncilor 
(CRD IV) pentru a pune în aplicare, în cadrul UE, rezultatele activității internaționale a 
Comitetului de la Basel privind standardele bancare, cu modificările la directiva privind 
piețele și instrumentele financiare (MiFID) și directiva privind abuzul de piață pentru a 
finaliza trecerea la piețe ale produselor derivate mai transparente și mai sigure, cu o propunere 
privind agențiile de rating, precum și cu legislația de stabilire a unui cadru de gestionare și 
rezolvare a crizelor bancare astfel încât autoritățile competente să dispună de un set consistent 
de instrumente, inclusiv fonduri de rezolvare. 

Accentul se va pune în special pe protecția micilor investitori și a consumatorilor obișnuiți: 
inițiativele vor cuprinde legislația privind accesul la serviciile bancare de bază, iar acțiunile 
vor promova practici responsabile în materie de împrumut și creditare în ceea ce privește 
ipotecile. 

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

527, 29.9.2010. 
3 COM (2010) 301, 2.6.2010. 
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Aceste propuneri și altele vor completa programul ambițios de reformă al Comisiei pentru 
sectorul financiar. Un obiectiv comun al instituțiilor europene ar trebui să fie obținerea unui 
acord complet până la sfârșitul anului 2011 cu privire la reformă, instituind astfel un sistem 
performant de reglementare financiară, care va reprezenta unul din elementele fundamentale 
ale unei creșteri economice solide, capabilă să creeze locuri de muncă. Între timp, UE își va 
continua eforturile de promovare a unei abordări temeinice și coordonate la nivel mondial, în 
special prin participarea sa activă în cadrul G20. Comisia își va continua activitatea privind 
contribuția echitabilă a sectorului financiar. 

2.3. Creștere inteligentă 

Prin intermediul inițiativelor emblematice Europa 2020 privind O Uniune a inovării4, 
Tineretul în mișcare5 și Agenda digitală6, Comisia a arătat modul în care UE poate acționa pe 
mai multe fronturi pentru a stimula potențialul Europei de creștere inteligentă. În cursul anului 
2011, propunerile concrete anunțate prin inițiativele emblematice vor fi desfășurate și aplicate 
prin acțiuni complementare la nivel european și național. 

Posibilitățile tot mai mari ale internetului prezintă noi oportunități pentru producătorii de 
audio-vizual și radiodifuzori, dar ridică noi provocări pentru protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală. Acordarea de licențe transfrontaliere și paneuropene în sectorul 
audiovizualului va stimula creativitatea în folosul cetățenilor europeni.  

Standardele europene ar trebui să îndeplinească un rol mai important ca platforme pentru 
competitivitatea globală a întreprinderilor noastre, în special pentru IMM-uri. Sectorul TIC 
este unul din domeniile cu un potențial imens. Un pachet de propuneri în cursul anului 2011 
va avea obiectivul de a crea un sistem european de standardizare mai integrat.  

Comisia va expune, de asemenea, modalitățile în care nivelul UE poate contribui la 
modernizarea învățământului superior și a prezentat viziunea pentru acțiuni viitoare de 
promovare a cunoașterii și inovării.  

2.4. Creștere durabilă 

După cum a anunțat în strategia Europa 2020, Comisia va prezenta viziunea sa pentru 
„Utilizarea eficientă a resurselor”, ca o inițiativă-emblematică în 2011. Prin aceasta se creează 
noi perspective în ceea ce privește elaborarea integrată a politicilor la nivelul UE. Scopul va fi 
de a crea în mod progresiv un cadru bazat pe utilizarea eficientă a resurselor pentru a include 
trecerea la o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și care stabilește politicile 
sectoriale, inclusiv energia, transportul și gestionarea resurselor naturale, cum ar fi agricultura 
și pescuitul într-un cadru sustenabil pe termen lung. Este nevoie de timp pentru a dezvolta 
această activitate, însă primele rezultate vor consta într-o abordare globală care stabilește 
modul în care energia, transportul și promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon poate contribui astăzi la transformarea economiei UE până în 2050. Aceste inițiative 
interconectate va defini scenarii pe termen mediu și lung, oferind astfel o bază solidă pentru 
procesul decizional și condiții mai previzibile pentru investiții la scară largă. Acest aspect 
trebuie susținut, de asemenea, de o abordare amplă asupra modalității în care eficiența 
resurselor poate fi integrată în modul în care societatea europeană se dezvoltă în viitor.  

                                                 
4 COM (2010) 546, 06.10.2010. 
5 COM (2010) 477, 15.9.2010. 
6 COM (2010) 245, 19.5.2010. 
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În 2011 accentul se va pune în special pe eficiența și infrastructura energetică, care aduc 
beneficii de mediu, economice și de securitate energetică imediate, inclusiv un potențial 
imens de creare de locuri de muncă.  

Cartea albă privind viitorul politicii în materie de transport va analiza finalizarea spațiului 
european al transporturilor în vederea creării unei infrastructuri eficiente, intacte în jurul unei 
rețele centrale, fundamentată pe inovare pentru furnizarea serviciilor de transport cu emisii 
reduse de dioxid de carbon. 

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și eliberarea potențialului inovator al 
sectoarelor precum agricultura și pescuitul va fi o temă centrală a propunerilor Comisiei de 
revizuire a politicii agricole comune și politicii comune în domeniul pescuitului, pentru 
perioada aferentă noului cadru financiar multianual. 

În cursul anului 2011, Comisia va continua activitatea de combatere a schimbărilor climatice. 
În timp ce continuă să impulsioneze eforturile internaționale pentru a ajunge la un acord 
ambițios, global, Comisia va lucra, de asemenea, intens cu partenerii bilaterali pentru a 
împărtăși ideile și a dezvolta proiecte comune în domenii precum tehnologiile curate, 
comercializarea emisiilor de dioxid de carbon și energia regenerabilă. Anul 2011 va fi, de 
asemenea, un an intens din punct de vedere al agendei privind mediul, în sens larg - 
pregătirile pentru Summitul Pământului Rio+20 din 2012, va fi o prioritate a agendei, iar 
Comisia va evalua rezultatele celui de Al șaselea program de acțiune pentru mediu și va 
revizui strategiile tematice privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea. 

2.5. Creștere favorabilă incluziunii 

Până la sfârșitul anului 2010, Comisia va publica cel de-al cincilea raport privind coeziunea și 
va propune două inițiative-emblematice suplimentare pentru strategia Europa 2020 cu privire 
la „Noi competențe și noi locuri de muncă” și „O platformă de combatere a sărăciei”. O serie 
de măsuri concrete menite să promoveze creșterea favorabilă incluziunii vor fi prezentate în 
2011. În strânsă cooperare cu partenerii sociali, Comisia va prezenta o propunere legislativă 
pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor și pentru a 
actualiza Directiva privind timpul de lucru la noile realități. Comisia va lucra, de asemenea, la 
instituirea unui cadru de calitate, care ține seama pe deplin de natura specifică a serviciilor de 
interes economic general, actualizarea normelor privind ajutoarele de stat reprezentând o 
etapă importantă. Garantarea unei creșteri favorabile incluziunii înseamnă, în egală măsură, 
abordarea provocărilor societale, precum impactul îmbătrânirii populației. Comisia va sprijini 
acțiunea statelor membre de asigurare pentru cetățeni a unor pensii adecvate și sustenabile 
prin măsuri concrete care urmează să fie identificate în urma consultării lansate în 2010. 
Promovarea unei agende ambițioase de coeziune economică, socială și teritorială va fi una din 
temele centrale ale revizuirii politicii de coeziune în perspectiva propunerii noului cadru 
financiar multianual. 

2.6. Exploatarea potențialului de creștere economică al pieței unice 

Realizările pieței unice trebuie aprofundate și actualizate în mod constant pentru a atinge 
potențialul lor deplin. Pe perioada recesiunii, Uniunea a rezistat tentației de izolare și de 
proiectare a viziunii pe termen scurt. Însă, în lipsa unei piețe unice care funcționează bine, nu 
există premisele pentru creștere economică pe termen lung care să genereze locuri de muncă 
în Europa. Acum este momentul să ducem integrarea pieței la un nou nivel, vizând lacunele 
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semnificative persistente, astfel cum au fost identificate de către profesorul Mario Monti în 
raportul său recent pentru Comisie7. 

Plecând de la această activitate, Comisia a propus un număr important de măsuri concrete de 
relansare a pieței interne – prin Actul privind piața unică8 - și prin inițiativa emblematică a 
strategiei Europa 2020 privind politica industrială9. Ambele subliniază necesitatea de a 
mobiliza ansamblul societății pentru a realiza potențialul pieței unice și pentru a dinamiza 
condițiile-cadru pentru operatorii economici din Europa.  

Comisia va continua să deschidă accesul pe piață pentru întreprinderile noastre, în special 
întreprinderile mici și mijlocii. Un aspect important va fi prezentarea în 2011 a propunerilor 
de modernizare a normelor privind achizițiile publice și instituirea unor norme comune 
privind contractele de concesiune. Alte inițiative concrete care se adresează IMM-urilor în 
2011 vor include un regulament privind gestionarea recuperării transfrontaliere a creanțelor.  

Comisia va întreprinde o serie de demersuri concrete, inclusiv propuneri pentru un mecanism 
alternativ de soluționare a litigiilor (ADR) pentru a facilita soluționarea problemelor 
consumatorilor în UE și va continua activitatea privind recursul colectiv în baza consultării 
publice lansate în 2010.  

În domeniul fiscal, o propunere pentru o bază de impozitare consolidată comună pentru 
corporații (CCCTB) va avea ca scop oferirea posibilității ca întreprinderile să opteze pentru 
un sistem de simplificare a normelor fiscale, de reducere a costurilor de conformitate și care 
să contribuie la înlăturarea obstacolelor fiscale pe care le întâmpină în prezent întreprinderile, 
atunci când desfășoară activități la nivel transfrontalier, fără însă a modifica ratele de 
impozitare în vigoare. De asemenea, Comisia va publica o comunicare privind viitoarea 
strategie TVA care vizează punctele slabe ale sistemului actual, prin modernizarea și 
simplificarea acestuia, pentru a reduce sarcina administrativă pe care taxa pe valoarea 
adăugată o reprezintă pentru întreprinderi.  

Un pachet de măsuri cu privire la aeroporturi va avea ca scop consolidarea concurenței, 
precum și a drepturilor consumatorilor și a performanței de mediu în acest sector important, 
abordând aspecte precum capacitatea aeroportuară, gestionarea sloturilor și asistența la sol, cu 
scopul utilizării optime a rețelei europene de aeroporturi. 

3. CONTINUAREA PROIECTULUI PENTRU CETĂțENI: LIBERTATE, SECURITATE șI 
JUSTIțIE 

Cetățenia UE ar trebui să fie o realitate concretă pentru cetățenii UE. Drepturile cetățenilor 
sunt ferm ancorate în dreptul UE. Cu toate acestea, există în continuare decalaje între normele 
înscrise în tratat și realitatea cu care cetățenii se confruntă în viața lor de zi cu zi – în calitate 
de persoane fizice, consumatori, studenți sau actori politici.  

„Raportul privind cetățenia”10 adoptat recent de Comisie evidențiază o serie de aspecte în care 
acțiunea ar fi justificată pentru a materializa drepturile individuale conferite la nivelul UE. 
Aceste eforturi sunt corelate cu măsurile adoptate în aplicarea Planului de acțiune pentru 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_ro.pdf  
8 COM (2010) 608, 27.10.2010. 
9 COM (2010) 614, 27.10.2010. 
10 COM (2010) 603, 27.10.2010. 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_ro.pdf


RO 8   RO 

Programul de la Stockholm (2010-2014), cu scopul de a crea un spațiu de libertate, securitate 
și justiție11, utilizând pe deplin temeiul juridic consolidat pe care îl oferă tratatul. 

În cadrul acțiunilor sale de consolidare a drepturilor cetățenilor în 2011, Comisia va propune 
un instrument legislativ privind pentru dreptul contractual european. 

În domeniul dreptului penal, Comisia va propune o directivă privind drepturile victimelor 
criminalității pentru a asigura accesul la asistență juridică adecvată, la justiție și la protecție 
pentru cetățenii din toate statele membre. Pentru a consolida încrederea reciprocă între 
autoritățile judiciare și cetățeni, Comisia va formula în continuare propuneri legislative pentru 
introducerea de standarde minime în materie de drepturi procedurale în cadrul acțiunilor 
penale, în special în ceea ce privește asistența juridică și judiciară.  

De asemenea, Comisia va formula propuneri legislative pentru un program al călătorilor 
înregistrați și un sistem de intrare / ieșire pentru resortisanții țărilor terțe. Obiectivul este de a 
permite Uniunii Europene să rămână deschisă către lume, combătând în același timp imigrația 
ilegală și criminalitatea organizată. Într-o Europă deschisă, este necesar, de asemenea, să nu 
permitem infractorilor să exploateze sistemul nostru economic. Măsurile care vor fi propuse 
anul viitor vor include un cadru privind confiscarea și recuperarea bunurilor dobândite în mod 
ilicit, precum și comunicări privind o politică globală împotriva corupției și strategia 
antifraudă. 

În mod similar, revizuirea legislației privind protecția civilă va consolida capacitatea UE în 
domeniul răspunsului în caz de dezastre, al pregătirii pentru dezastre și al prevenirii 
dezastrelor. În fine, Comisia va continua activitatea pe care o desfășoară cu Înaltul reprezentat 
cu privire la o propunere de punere în aplicare a articolului 222 din tratat. 

4. Europa în lume: exercitarea influenței noastre pe scena mondială 

Dat fiind că noile structuri ale UE pentru politică externă sunt instituite, avem acum 
posibilitatea de a promova o politică cuprinzătoare și coezivă cu privire la provocările externe 
cu care ne confruntăm astăzi, demonstrând că UE este un partener puternic și de încredere cu 
un set clar de obiective definite într-un spirit de unitate și de coeziune. Comisia va continua să 
sprijine noul serviciu european de acțiune externă și va contribui la dezvoltarea unei noi faze a 
politicilor noastre externe. Uniunea Europeană și-a îndreptat deja atenția asupra necesității de 
a avea o viziune clară pentru relațiile noastre cu partenerii strategici, precum și o poziție 
puternică și consecventă în cadrul negocierilor internaționale. Acest lucru înseamnă 
valorificarea deplină a politicilor de care răspunde Comisia, precum dezvoltarea, comerțul, 
extinderea, ajutorul umanitar și aspectele externe ale politicilor interne, precum și 
coordonarea acestora cu activitatea SEAE pentru a obține o imagine de ansamblu strategică a 
relațiilor bilaterale ale UE.  

4.1. O politică comercială globală 

O politică comercială eficace este un element central al strategiei Europa 2020. Plecând de la 
strategia comercială care va fi publicată în noiembrie 2010, Comisia va continua negocierile 
în curs cu partenerii noștri comerciali, inclusiv prin dinamizarea câtorva acorduri bilaterale 
majore planificate pentru încheiere în 2011 și prin menținerea presiunii pentru deblocarea 
negocierilor din cadrul OMC. În paralel, UE va lua alte măsuri concrete în vederea 

                                                 
11 COM (2010) 171, 20.4.2010. 
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poziționării întreprinderilor europene pe piața mondială. În 2011, Comisia va prezenta o 
propunere legislativă privind un instrument UE de îmbunătățire a accesului la piețele de 
achiziții publice în economiile dezvoltate și în marile economii emergente, plecând de la 
punerea în aplicare a angajamentelor noastre internaționale. De asemenea, Comisia va 
propune măsuri de sprijinire a IMM-urilor europene în dezvoltarea activității lor în afara UE.  

În cadrul abordării noastre globale, vom trata, de asemenea, modul în care politica noastră 
comercială poate contribui cel mai bine la integrarea țărilor în curs de dezvoltare în economia 
mondială. Comisia va formula o propunere legislativă pentru un nou regulament privind 
sistemul generalizat de preferințe cu obiectivul de a maximiza impactului pozitiv al acestuia 
asupra dezvoltării durabile și asupra țărilor care au cea mai mare nevoie de acesta. 

4.2. Politicile UE de extindere, de vecinătate, de dezvoltare și ajutorul umanitar 

În 2011, UE va continua să coordoneze procesul de extindere. Evoluția negocierilor, inclusiv 
a noilor negocieri care pot fi inițiate la sfârșitul anului 2010 ca urmare a prezentării de avize 
privind aderarea, va fi corelată cu progresele continue înregistrate de țările candidate, cu un 
accent special pe respectarea statului de drept. 

Politica europeană de vecinătate a demonstrat, în ultimii cinci ani, capacitatea UE de a 
proiecta valorile și principiile sale și de a contribui la stabilitatea politică și la dezvoltarea 
economică a vecinilor săi – ceea ce reprezintă o prioritate strategică pentru UE. Comisia va 
contribui în continuare la consolidarea relației speciale a UE cu acești vecini, inclusiv prin 
efectuarea unei revizuiri a politicii europene de vecinătate care se va concretiza cu propuneri 
în 2011 pentru dezvoltarea ulterioară a dimensiunii bilaterale și multilaterale (Parteneriatul 
estic, Uniunea pentru Mediterana) a acestei politici. 

Acordarea în condiții de eficiență a asistenței pentru dezvoltare este un obiectiv-cheie al UE 
în calitatea sa de cel mai mare donator de fonduri de dezvoltare din lume. Abordarea 
fundamentată pe parteneriat reprezintă cea mai bună metodă de asigurare a unei contribuții 
generale maxime a UE la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, precum și de definire a 
unei noi generații de programe de sprijinire a necesităților de dezvoltare conforme acestei 
perspective. Se va acorda o atenție specială acțiunilor inițiate ca urmare a Cărții verzi privind 
viitorul politicii de dezvoltare a UE, care va fi prezentată la sfârșitul anului 2010 și care va 
evalua instrumentele de dezvoltare ale Uniunii cu scopul de a îndrepta eforturile asupra 
activităților care ar putea aduce o schimbare reală pentru cei aflați în dificultate. 

Acordarea de ajutor victimelor catastrofelor umanitare reprezintă în continuare un element 
central al angajamentului asumat de UE la nivel mondial. Temeiul pentru aceste eforturi de 
salvare a vieții vor fi consolidate printr-o propunere de revizuire a regulamentului Consiliului 
privind ajutorul umanitar. 

5. DE LA MĂSURI LA REZULTATE: VALORIFICAREA DEPLINĂ A POLITICILOR UE 

Amploarea și ritmul schimbărilor înregistrate în lume implică acțiunea rapidă, responsabilă și 
decisivă a UE. În anul 2011 se vor vedea rezultatele unui important proces de reflecție cu 
privire la modul în care UE poate moderniza instrumentele de politică și instrumentele 
financiare și la modul în care poate identifica modalități de lucru care să maximizeze valoarea 
adăugată a acțiunii UE.  
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5.1. Un buget modern pentru viitorul Europei 

„Revizuirea bugetului”12, prezentată săptămâna trecută expune ideile Comisiei cu privire la 
scopul, arhitectura și stabilirea unui nou buget al UE ulterior anului 2013. Europa, în 
ansamblu său, înregistrează o perioadă de austeritate în finanțele publice. Bugetul UE trebuie 
să fie îndreptat către politicile și domeniile în care se poate obține o schimbare reală, 
sprijinind investițiile pe termen mediu și lung, și trebuie să aducă o valoare adăugată reală în 
sprijinul obiectivelor de politică ale Uniunii – bugetul UE ar trebui să fie, fără nicio îndoială, 
unul dintre instrumentele cheie pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. De 
asemenea, execuția bugetară trebuie să se realizeze de așa manieră încât să se maximizeze 
impactul său. În iunie 2011, Comisia va prezenta propunerile sale oficiale pentru următorul 
cadru financiar multianual (CFM), care acoperă atât cheltuielile, cât și finanțarea bugetului. În 
ceea ce privește cheltuielile, propunerea va prezenta modul și situațiile în care Comisia 
consideră că poate folosi bugetul pentru aplicarea cât mai eficientă a politicilor UE. În ceea ce 
privește finanțarea, Comisia va face o propunere pentru o nouă decizie privind resursele 
proprii. Aceste propuneri vor fi rezultatul unei analize detaliate asupra modului în care 
cheltuielile UE pot genera cea mai mare valoare adăugată și asupra modului în care pot 
reprezenta un instrument puternic în realizarea obiectivelor comune ale UE; de asemenea, 
propunerile reprezintă o nouă abordare la modul de finanțare a bugetului.  

În lunile următoare, Comisia va publica o serie de comunicări și rapoarte privind domenii de 
politică cheie, în special reforma politicii agricole comune, a politicii comune în domeniul 
pescuitului și viitorul politicii de coeziune, care vor servi, de asemenea, ca bază de politică 
pentru propunerile bugetare ale cadrului financiar multianual. Comisia va prezenta propuneri 
legislative detaliate pentru instrumentele și programele financiare specifice care ar trebui să 
pună în aplicare noul CFM. Propunerile vor fi prezentate într-o serie de pachete, începând din 
vară și până la sfârșitul anului 2011. 

5.2. Promovarea unei legiferări inteligente 

Programul Comisiei privind o mai bună legiferare a avut ca rezultat îmbunătățirea 
semnificativă a procesului de elaborare a politicilor la nivelul UE și la nivel național. Noul 
format al legislației are la bază opiniile părților interesate și datele obținute prin intermediul 
consultărilor largi, supuse unui proces de evaluare a impactului care, conform unei analize 
externe, contribuie la o calitate mai bună a propunerilor. În paralel, Comisia a efectuat o 
simplificare temeinică a legislației existente și a înregistrat progrese semnificative în 
reducerea sarcinii administrative și în asistarea statelor membre în transpunerea dreptului UE.  

Plecând de la această experiență, Comisia este pregătită să treacă la o nouă fază de legiferare 
inteligentă13. Întregul ciclul de politică ar trebui considerat ca un tot unitar: de la elaborare, la 
etapa de aplicare și până în momentul în care legislația este evaluată și revizuită. Începând cu 
acest program de lucru, în principiu, un aviz pozitiv din partea comitetului de evaluare a 
impactului va fi necesar înainte ca o propunere să fie înaintată Comisiei în vederea adoptării 
unei decizii.  

Comisia va continua să lucreze cu Parlamentul European, cu Consiliul și cu statele membre 
pentru a se asigura că agenda este respectată de către toate părțile, atât în etapa legislativă, cât 
și în etapa de punere în aplicare.  

                                                 
12 COM (2010) 700, 19.10.2010. 
13 COM (2010) 543, 7.10.2010. 
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În fine, rolul cetățenilor și al părților interesate cel mai afectate de legislație va fi consolidat în 
continuare prin prelungirea perioadei de consultare de la 8 la 12 săptămâni, cu începere din 
2012, prin efectuarea unei revizuiri a politicii de consultare a Comisiei în 2011 și printr-o mai 
mare previzibilitate privind propunerile planificate de către Comisie și activitatea de evaluare 
ex-post, pentru a permite părților interesate să pregătească contribuțiile lor într-o fază mult 
mai timpurie.  

Acești trei piloni ai programului de legiferare inteligentă ar trebui să contribuie la atingerea 
obiectivului general: acela de a avea o legislație UE relevantă, eficientă și de calitate prin care 
se ating obiectivele dorite și care aduce avantaje cetățenilor și întreprinderilor. 

5.3. Activitate în derulare 

Noile acțiuni orientate către priorități politice reprezintă doar un aspect al activității Comisiei. 
Pe tot parcursul anului, Comisia răspunde de aplicarea și de monitorizarea politicilor 
convenite, de raportare și de evaluarea strategiilor existente și a planurilor de acțiune, 
participând la negocierile internaționale și aducându-și contribuția cu ocazia conferințelor și 
evenimentelor politice majore. Comisia gestionează o gamă largă de programe financiare și 
sarcini operaționale. În cadrul responsabilităților sale de execuție a bugetului operațional al 
UE, Comisia urmărește să garanteze utilizarea optimă a resurselor limitate pentru realizarea 
obiectivelor UE și să obțină cel mai bun raport cost-eficacitate, respectând în același timp 
principiile bunei gestiuni financiare. Mare parte a acestei activității în derulare se 
concretizează în adoptarea de rapoarte și documente care nu figurează în anexa la prezentul 
document - deși activitatea de punere în aplicare și monitorizare absoarbe o parte importantă a 
resurselor umane și financiare ale Comisiei, acest program de lucru se concentrează asupra 
domeniilor în care Comisia își exercită alegerea politică, mai degrabă decât competențele de 
execuție. 

În ultimii ani, Comisia a acordat o atenție sporită și a consacrat mai multe resurse pentru 
punerea în aplicare a dreptului UE. Experiența pilot a UE lansată recent14 începe să dea 
rezultate și se depun eforturi considerabile pentru accelerarea tratării cazurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor. Sunt analizate mai sistematic motivele pentru transpunerea tardivă 
și incorectă a legislației UE pentru a contribui la programul de simplificare în curs de 
desfășurare și pentru a servi, de asemenea, la revizuirea legislației în vigoare. Întreaga această 
activitate va permite UE să dispună de un temei juridic modernizat, actualizat, „adaptat 
scopului ” și care poate garanta îndeplinirea promisiunilor pe care UE le face cetățenilor săi.  

6. CONCLUZII 

Acest program de lucru prezintă principalele inițiative noi pe care Comisia se angajează să le 
concretizeze în 201115 și inițiativele asupra cărora va lucra în 2011 și în anii următori16, 
inclusiv propuneri de simplificare și propuneri retrase17. Scopul acestei planificări prealabile 
este de a oferi tuturor părților interesate previzibilitatea și transparența de care au nevoie în 
activitatea lor, făcând în continuare dovada deschiderii și flexibilității de adaptare la condițiile 
în schimbare. În același timp, Comisia va continua să lucreze asupra altor chestiuni care 

                                                 
14 COM(2007) 502 – Lansată în aprilie 2008. 
15 A se vedea anexa I. 
16 A se vedea anexa II. 
17 A se vedea anexele III și IV. 
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necesită acțiune urgentă sau pentru pregătirea pe termen lung a viitorului. Comisia va 
colabora în prezent îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu părțile 
interesate, inclusiv parlamentele naționale, pentru a se asigura că inițiativele pe care le va 
promova în anul următor vor avea la bază un consens solid asupra modului în care UE ar 
trebui să răspundă așteptărilor cetățenilor săi cu privire la o Europă ambițioasă și eficientă. 


