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1. ÚVOD 

Táto Komisia predkladá svoj pracovný program v období, ktoré je mimoriadne náročné pre 
EÚ. Existujú jasné náznaky hospodárskeho oživenia po najhoršej kríze posledných desaťročí 
– toto oživenie však zatiaľ nestojí na pevných základoch. Preto nové iniciatívy, ktoré Komisia 
navrhne a podnieti v roku 2011, sa prednostne sústreďujú na urýchlenie oživenia. Rok 2011 
by mal byť rokom, keď bude stratégia Európa 2020 povýšená na kľúčový prvok úsilia na 
úrovni EÚ a jednotlivých krajín s cieľom dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Predpokladom je dohoda o komplexnom novom regulačnom rámci pre finančný sektor, 
otvorenie prvého európskeho semestra koordinácie hospodárskej politiky a súboru 
praktických opatrení na podporu zmien. Do polovice roku 2011 Komisia vo svojich návrhoch 
týkajúcich sa ďalšieho viacročného finančného rámca určí, ako nasmerovať rozpočet EÚ na 
splnenie cieľov stratégie Európa 2020. Tento pracovný program vychádza z piatich hlavných 
politických priorít EÚ, ktoré predseda Barroso určil v prvej správe o stave Únie a ktorú 
predniesol pred Európskym parlamentom v septembri 20101: 

– vysporiadanie sa s hospodárskou krízou a rozvoj hybných síl oživenia, 

– obnova rastu pre zamestnanosť a urýchlenie reformného programu Európa 2020, 

– budovanie oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, 

– otvorenie rokovaní o modernej podobe rozpočtu EÚ, 

– zvyšovanie váhy EÚ na svetovej scéne. 

Tento pracovný program je prvý, ktorý sa má prijať v rámci nového programového cyklu 
vychádzajúceho z politických pokynov predsedu Komisie a stanoveného v rámcovej dohode 
medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Pracovný program môže pomôcť aj podnietiť 
nový prístup k programovaniu spoločných priorít EÚ, ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve. 

Pracovný program Komisie sa samozrejme zameriava na opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť 
v roku 2011. V rámci nového viacročného výhľadu programového cyklu však ročné pracovné 
programy Komisie poskytujú aj rámec pre hodnotenie existujúcich politík a poukazujú na 
oblasti, v ktorých je potrebné vypracovať politické iniciatívy na realizáciu dlhodobých 
politických stratégií v záujme dosiahnutia cieľov EÚ. 

Vzhľadom na naliehavú potrebu dokončiť prácu EÚ na kľúčových návrhoch v jednotlivých 
oblastiach vrátane hospodárskeho riadenia a finančnej regulácie Komisia spoločne 
s Európskym parlamentom a Radou preskúma, ako uprednostniť zrýchlené prijatie určitého 
obmedzeného počtu osobitne naliehavých návrhov. 

                                                 
1 Pozri prejav Stav Európskej únie 2010 zo 7. septembra 2010. 
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2. OBNOVIŤ RAST PRE ZAMESTNANOSŤ: ZVÝŠIŤ DYNAMIKU DO ROKU 2020 

2.1. Posilniť hospodárske riadenie a iniciovať európsky semester  

Komisia nedávno predložila na schválenie významný balík návrhov na posilnenie nástrojov 
hospodárskeho riadenia a na ich rozšírenie s cieľom zahrnúť aj koordináciu hospodárskej 
a fiškálnej politiky2. Nové návrhy by priniesli širší a dôkladnejší dohľad nad fiškálnymi 
politikami na úrovni EÚ, ako aj lepšiu koordináciu makroekonomických politík, čím by sa 
odstránili nedostatky v existujúcej legislatíve vrátane opatrení na riešenie makrofinančnej 
nerovnováhy na vyšších stupňoch. Nové mechanizmy na presadzovanie práva by zabránili 
nadmerným výkyvom, ktoré by mohli poškodiť fiškálnu alebo finančnú stabilitu Európy, 
alebo by tieto výkyvy napravili. V záujme udržania dynamiky procesu Komisia vyzýva 
spoluzákonodarcov EÚ, aby pri svojich politických rokovaniach postupovali rýchlo. 

V prvom polroku 2011 sa európsky semester koordinácie politík stane ústrednou štruktúrou 
pre spoločné úsilie EÚ o podporu rastu a zamestnanosti. V januári 2011 Komisia prijme svoj 
prvý dokument s názvom „Ročný prieskum rastu“, ktorým sa začne európsky semester. 
Ročný prieskum rastu bude obsahovať analýzu hospodárskej situácie únie vrátane možných 
nerovnovážnych stavov a systémových rizík. Bude sa v ňom predovšetkým skúmať, kde sa 
EÚ nachádza v plnení piatich cieľov stanovených v rámci stratégie Európa 2020 tak, aby bolo 
možné začať s premenou EÚ na udržateľnú a inkluzívnu spoločnosť spočívajúcu na 
inteligentnom základe. 

2.2. Finančná regulácia: dokončenie reformy 

Komplexný harmonogram pre predloženie návrhov na dokončenie finančnej reformy EÚ bol 
predložený v júni 20103. Začiatkom roku 2011 Komisia predloží na schválenie zostávajúce 
návrhy na dokončenie reformy finančného sektora. 

Návrhy zamerané na riešenie problémov, ktoré kríza odhalila, sú už väčšinou dohodnuté alebo 
predložené, pričom sa medzníkom v tomto smere stali nedávne dohody o balíku finančného 
dohľadu. V prvom polroku 2011 Komisia predloží ďalší súbor zlepšení nadväzujúcich na 
pravidlá týkajúce sa vlastného kapitálu bánk (CRD IV), ktorými by sa mali v rámci EÚ 
uplatniť výsledky medzinárodnej činnosti v bazilejskom Výbore pre bankové normy, ďalej 
návrhy na zmeny v smernici o trhu s finančnými nástrojmi (MiFID) a v smernici o zneužívaní 
trhu s cieľom dokončiť prechod k transparentnejším a bezpečnejším trhom derivátov, návrh 
týkajúci sa ratingových agentúr, ako aj právne predpisy vytvárajúce rámec pre krízový 
manažment a ukončenie činnosti bánk s cieľom dať príslušným orgánom k dispozícii jednotný 
súbor nástrojov vrátane fondov na ukončenie činnosti. 

Osobitný dôraz sa bude klásť na ochranu malých investorov a bežných spotrebiteľov: 
iniciatívy budú zahŕňať legislatívu týkajúcu sa prístupu k základným bankovým službám 
a opatrenia na podporu zodpovedného poskytovania a prijímania úverov pri hypotékach. 

Týmito a ďalšími návrhmi sa dokončí ambiciózny reformný program Komisie vo finančnom 
sektore. Spoločným cieľom európskych inštitúcií by malo byť, aby sa celá reforma schválila 
do konca roku 2011, teda aby sa uviedol do činnosti systém finančnej regulácie vyššieho 

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

a KOM(2010) 527, 29.9.2010. 
3 KOM(2010) 301, 2.6.2010. 
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stupňa ako jeden zo základných kameňov pre zdravý rast, vytvárajúci nové pracovné miesta. 
Medzitým bude EÚ naďalej vyvíjať úsilie o podporu výrazného a koordinovaného globálneho 
prístupu, najmä aktívnou účasťou na práci G20. Komisia bude pokračovať v práci zameranej 
na spravodlivý príspevok finančného sektora. 

2.3. Inteligentný rast 

Prostredníctvom hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorými sú: Únia inovácií4, Mládež 
v pohybe5 a Digitálna agenda6, Komisia ukázala, že EÚ je schopná pracovať na mnohých 
frontoch v záujme rozvoja európskeho potenciálu inteligentného rastu. V priebehu roku 2011 
budú konkrétne návrhy oznámené v hlavných iniciatívach rozpracované a realizované 
prostredníctvom doplňujúcich opatrení na európskej a národnej úrovni. 

Stále širšie možnosti internetu predstavujú nové príležitosti pre producentov v oblasti 
audiovizuálnych médií a vysielania, znamenajú však aj nové výzvy z hľadiska ochrany práv 
duševného vlastníctva. Cezhraničné a celoeurópske vydávanie licencií v audiovizuálnom 
sektore podporí tvorivosť v prospech európskych občanov. 

Európske normy by mali zohrávať významnejšiu úlohu ako platformy pre globálnu 
konkurencieschopnosť našich podnikov, najmä pre MSP. Sektor IKT je jednou z oblastí, ktoré 
majú obrovský potenciál. Balík návrhov, ktoré sa predložia v roku 2011, bude zameraný na 
vytvorenie integrovanejšieho európskeho štandardizačného systému. 

Komisia určí aj spôsoby, ktorými možno na úrovni EÚ pomôcť modernizovať vyššie 
vzdelávanie a predloží svoju predstavu budúcich opatrení na podporu rozvoja vedomostí 
a inovácií. 

2.4. Udržateľný rast 

Ako už bolo oznámené v stratégii Európa 2020, Komisia začiatkom roku 2011 predloží svoju 
víziu „efektívnejšieho využívania zdrojov“. Tým sa položí nový základ integrovanej tvorby 
politiky na úrovni EÚ. Cieľom bude intenzívne budovanie rámca založeného na efektívnom 
využívaní zdrojov vrátane prechodu k nízkouhlíkovej spoločnosti, v ktorom budú stanovené 
sektorové politiky vrátane energetiky, dopravy a správy prírodných zdrojov, napríklad 
v poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve na dlhodobom základe. Táto práca si vyžiada 
určitý čas na rozpracovanie. Prvým jej výsledkom však bude celkový prístup, ktorý bude 
určovať, ako možno dnes energetiku, dopravu a podporu nízkouhlíkového hospodárstva 
nasmerovať na cestu transformácie hospodárstva EÚ do roku 2050. V týchto vzájomne 
previazaných iniciatívach sa určia strednodobé a dlhodobé scenáre, ktoré poskytnú pevný 
základ pre rozhodovací proces a predvídateľnejšie podmienky pre veľké investície. K tomu je 
potrebný aj základ v podobe širokého ponímania, ako možno efektívne využívanie zdrojov 
začleniť do smeru, ktorým sa bude európska spoločnosť vyvíjať v budúcnosti. 

V roku 2011 sa bude klásť osobitný dôraz na energetickú infraštruktúru a jej efektívnosť, čo 
prináša bezprostredné environmentálne a hospodárske výhody, ako aj výhodu energetickej 
bezpečnosti vrátane obrovského potenciálu na tvorbu pracovných miest. 

                                                 
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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Biela kniha o budúcnosti dopravnej politiky bude skúmať dokončenie európskeho dopravného 
priestoru s cieľom poskytnúť efektívnu a bezporuchovú infraštruktúru okolo základnej siete, 
pričom sa bude vychádzať z inovácií zameraných na nízkouhlíkovú dopravu. 

Podpora udržateľného využívania prírodných zdrojov a uvoľnenie inovačného potenciálu 
sektorov ako je poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, bude ústrednou témou návrhov 
Komisie pri revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky pre 
obdobie nového viacročného finančného rámca. 

V roku 2011 bude Komisia pokračovať v práci zameranej na boj proti zmene klímy. Zároveň 
s pokračujúcou podporou medzinárodného úsilia o dosiahnutie ambicióznej globálnej dohody 
bude Komisia intenzívne spolupracovať aj s bilaterálnymi partnermi s cieľom vymieňať si 
názory a rozvíjať spoločné projekty v oblastiach, ako sú čisté technológie, obchodovanie 
s emisiami a energia z obnoviteľných zdrojov. Rok 2011 bude náročným rokom aj pokiaľ ide 
o širšiu environmentálnu agendu – príprava samitu Zeme Rio+20 v roku 2012 bude na 
poprednom mieste v rámci programu a Komisia bude hodnotiť výsledky šiesteho 
environmentálneho akčného programu a prehodnocovať tematické strategické postupy 
v oblasti prevencie tvorby odpadov a ich recyklácie. 

2.5. Inkluzívny rast 

Do konca roku 2010 Komisia uverejní svoj piaty program súdržnosti a ďalšie dva hlavné 
iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020: „Nové zručnosti a nové pracovné miesta“ 
a „Platforma na boj proti chudobe“. V roku 2011 sa uvedie do života celý rad konkrétnych 
opatrení určených na podporu inkluzívneho rastu. Komisia v úzkej spolupráci so sociálnymi 
partnermi predloží legislatívny návrh na zlepšenie uplatňovania smernice o vysielaní 
pracovníkov a na aktualizáciu smernice o pracovnom čase v nových podmienkach. Komisia 
zameria svoje úsilie aj na vypracovanie kvalitatívneho rámca, ktorý bude plne zohľadňovať 
osobitný charakter služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, pričom bude aktualizovať aj 
pravidlá štátnej pomoci, ktoré predstavujú v tomto smere dôležitý krok. Zabezpečenie 
inkluzívneho rastu znamená aj riešenie sociálnych problémov, ako je napríklad vplyv 
starnutia obyvateľstva. Komisia bude podporovať opatrenia členských štátov na zabezpečenie 
primeraných a udržateľných dôchodkov pre občanov konkrétnymi opatreniami, ktoré sa určia 
na základe konzultácií začatých v roku 2010. Podpora ambiciózneho programu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti bude ústredným bodom revízie politiky súdržnosti v rámci 
návrhu nového viacročného finančného rámca. 

2.6. Využiť potenciál jednotného trhu v záujme rastu 

Výsledky dosiahnuté v rámci jednotného trhu je potrebné neustále rozvíjať a aktualizovať, 
aby sa prejavil jeho potenciál. Počas hospodárskeho poklesu Únia odolala pokušeniam 
v podobe krátkodobého zmýšľania a izolovaného prístupu. Bez dobre fungujúceho jednotného 
trhu by však v Európe neexistoval dlhodobý rast pre zamestnanosť. Teraz nastal čas, aby sa 
integrácia trhu dostala na novú úroveň, aby sa riešili značné pretrvávajúce medzery, ako ich 
uvádza profesor Mario Monti vo svojej nedávnej správe pre Komisiu7. 

Na základe tejto práce Komisia práve predložila väčší počet konkrétnych návrhov na oživenie 
jednotného trhu – v akte o jednotnom trhu8 – a hlavnú iniciatívu Priemyselná politika9 v rámci 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_sk.pdf  
8 KOM(2010) 608, 27.10.2010. 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_sk.pdf
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stratégie Európa 2020. Obidva návrhy zdôrazňujú potrebu takého smerovania spoločnosti, aby 
sa prejavil potenciál jednotného trhu, ako aj potrebu rozvíjať rámcové podmienky pre 
európske hospodárske subjekty. 

Komisia bude naďalej pokračovať v sprístupňovaní trhov pre naše podniky, najmä pre malé 
a stredné podniky. Dôležitým medzníkom bude predloženie návrhov na modernizáciu 
pravidiel verejného obstarávania a ustanovenie nových spoločných pravidiel týkajúcich sa 
koncesných zmlúv v priebehu roku 2011. K ďalším konkrétnym iniciatívam orientovaným na 
MSP v priebehu roku 2011 bude patriť nariadenie o systéme cezhraničného vymáhania dlhov. 

Komisia vykoná viacero konkrétnych krokov vrátane návrhov na mechanizmus alternatívneho 
riešenia sporov (Alternative Dispute Resolution – ADR) s cieľom uľahčiť riešenie problémov 
spotrebiteľov v rámci EÚ a pokračovať v práci v oblasti kolektívneho odškodňovania na 
základe verejných konzultácií začatých v roku 2010. 

V oblasti zdaňovania bude cieľom návrhu na spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu 
právnických osôb (CCCTB) otvoriť spoločnostiam možnosť zvoliť si systém, ktorý umožní 
zjednodušiť pravidlá zdaňovania a znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a pomôže 
odstrániť aj daňové prekážky, ktorým musia podniky v súčasnosti čeliť, keď vyvíjajú 
cezhraničnú činnosť, avšak bez toho, aby boli dotknuté existujúce daňové sadzby. Komisia 
uverejní aj oznámenie o budúcej stratégii v oblasti DPH, ktorá bude riešiť slabé stránky 
súčasného systému jej modernizáciou a zjednodušením s cieľom znížiť administratívne 
bremeno podnikov súvisiace s DPH. 

Cieľom balíka týkajúceho sa letísk bude zvýšiť hospodársku súťaž, ako aj práva spotrebiteľov 
a zlepšiť environmentálne správanie v tomto dôležitom sektore doriešením letiskových 
kapacít a správu prevádzkových intervalov a pozemnej obsluhy, čím sa dosiahne lepšie 
využitie európskej siete letísk. 

3. REALIZÁCIA OBČIANSKEJ AGENDY: SLOBODA, BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ 

Občianstvo EÚ by malo byť hmatateľnou skutočnosťou pre občanov EÚ. Práva občanov sú 
pevne zakotvené v práve EÚ. Pretrvávajú však rozdiely medzi pravidlami zakotvenými 
v zmluve a realitou, s ktorou sa občania vo svojom každodennom živote stretávajú – ako 
súkromné osoby, spotrebitelia, študenti alebo ako politickí činitelia. 

Správa o občianstve10, ktorú Komisia práve prijala, poukazuje na rad otázok, pri ktorých sa 
žiada opatrenie s cieľom dať praktický zmysel právam jednotlivcov priznávaným na úrovni 
EÚ. Toto úsilie sa vyvíja zároveň s opatreniami prijatými v rámci plnenia akčného plánu 
k Štokholmskému programu (2010 – 2014) a ich cieľom je vytvoriť priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti11 a pritom plne využiť rozšírený právny základ, ktorý poskytuje 
zmluva. 

Ako súčasť svojho úsilia o posilnenie práv občanov Komisia navrhne v roku 2011 právny 
nástroj v oblasti zmluvného práva. 

                                                                                                                                                         
9 KOM(2010) 614, 27.10.2010. 
10 KOM(2010) 603, 27.10.2010. 
11 KOM(2010) 171, 20.4.2010. 
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V oblasti trestného práva Komisia navrhne smernicu o právach obete, ktorá umožní prístup 
k dostatočnej právnej pomoci, spravodlivosť a ochranu občanov vo všetkých členských 
štátoch. S cieľom prehĺbiť vzájomnú dôveru medzi justičnými orgánmi a občanmi bude 
Komisia pokračovať v predkladaní legislatívnych návrhov na zavedenie minimálnych 
procesných noriem v trestnom konaní, najmä v oblasti právneho poradenstva a právnej 
pomoci. 

Komisia taktiež predloží legislatívne návrhy týkajúce sa programu registrovaných cestujúcich 
a systém vstupu/výstupu pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Cieľom je pomôcť udržať 
EÚ otvorenú svetu a zároveň bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu a predchádzať 
organizovanej trestnej činnosti. V otvorenej Európe musíme taktiež zabrániť zločincom, aby 
zneužívali náš hospodársky systém. Opatrenia, ktoré sa majú navrhnúť v budúcom roku, budú 
zahŕňať rámec pre zhabanie a vrátenie nezákonne nadobudnutého majetku a oznámenia 
o komplexnej politike proti korupcii a podvodom. 

Podobne aj revízia legislatívy v oblasti civilnej ochrany zvýši pripravenosť a schopnosť EÚ 
reagovať na katastrofy a predchádzať im. Komisia bude napokon pokračovať v spolupráci 
s Vysokým predstaviteľom vo veci návrhu na uplatňovanie článku 222 zmluvy. 

4. EURÓPA VO SVETE: ZVYŠOVAŤ NAŠU VÁHU NA SVETOVEJ SCÉNE 

S novými štruktúrami zriadenými pre vonkajšiu politiku máme teraz príležitosť presadzovať 
komplexnú a súdržnú politiku pri vonkajších výzvach, ktorým dnes čelíme, a preukázať, že 
EÚ je silným a spoľahlivým partnerom s jasne vymedzeným súborom cieľov vyjadrených 
jednotne a súdržne. Komisia bude naďalej podporovať novú Európsku službu pre vonkajšiu 
činnosť a pomáhať vybudovať novú etapu v našej vonkajšej politike. EÚ sa už sústredila na 
potrebu mať jasnú víziu našich vzťahov so strategickými partnermi, ako aj silnú a jednotnú 
pozíciu pri medzinárodných rokovaniach. To znamená čo najlepšie využiť možnosti politík, 
za ktoré zodpovedá Komisia a ku ktorým patrí napríklad rozvoj, obchod, rozšírenie, 
humanitárna pomoc a vonkajšie aspekty vnútorných politík, ako aj ich koordinácia s prácou 
ESVČ s cieľom zabezpečiť strategický prehľad o bilaterálnych vzťahoch EÚ. 

4.1. Komplexná obchodná politika 

Úspešná obchodná politika je kľúčovým pilierom stratégie Európa 2020. Vychádzajúc 
z obchodnej stratégie, ktorá má byť uverejnená v novembri 2010, Komisia povedie priebežné 
rokovania s našimi obchodnými partnermi, pričom sa bude usilovať o dosiahnutie pokroku 
v niektorých významných bilaterálnych dohodách, ktoré sa plánujú uzatvoriť v roku 2011, 
a vyvíjať neustály tlak na prelom v rokovaniach s WTO. EÚ zároveň vykoná aj ďalšie 
konkrétne kroky na vybudovanie pozície európskych spoločností na svetovom trhu. Komisia 
v roku 2011 predloží legislatívny návrh nástroja EÚ na zlepšenie prístupu k trhom verejného 
obstarávania v rozvinutých ekonomikách a vo veľkých rozvíjajúcich sa ekonomikách, pričom 
bude vychádzať z plnenia našich medzinárodných záväzkov. Komisia navrhne aj opatrenia na 
podporu európskych MSP pri rozvoji ich aktivít mimo EÚ. 

V rámci nášho komplexného prístupu budeme riešiť aj otázku, ako môže naša obchodná 
politika najlepšie poslúžiť rozvojovým krajinám pri ich integrácii do svetovej ekonomiky. 
Komisia pripraví legislatívny návrh nového nariadenia o všeobecnom systéme preferencií 
s cieľom maximalizovať jeho pozitívny vplyv na udržateľný rozvoj a krajiny, ktoré sú 
v najväčšej núdzi. 
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4.2. Rozširovanie EÚ, susedská a rozvojová politika a humanitárna pomoc 

V roku 2011 bude EÚ pokračovať v usmerňovaní procesu rozširovania. Pokrok vo 
vyjednávaní vrátane akýchkoľvek nových vyjednávaní, ktoré sa môžu začať po predložení 
stanovísk k členstvu koncom roka 2010, bude závisieť od sústavného pokroku dosiahnutého 
kandidátskymi krajinami, pričom sa bude klásť osobitný dôraz na dodržiavanie zásad 
právneho štátu. 

Európska susedská politika počas posledných piatich rokov ukázala schopnosť EÚ prenášať 
svoje hodnoty a zásady a prispievať k politickej stabilite a hospodárskemu rozvoju v jej 
susedstve, čo je strategickou prioritou EÚ. Komisia bude aj naďalej pomáhať prehlbovať 
osobitné vzťahy EÚ s týmito susedmi vrátane vykonania prieskumu susedskej politiky EÚ, 
ktorý môže v roku 2011 vyústiť do návrhov jej ďalšieho rozvoja v rámci dvojstranných 
a mnohostranných (Východné partnerstvo, Únia pre Stredozemie) vzťahov. 

Skutočné plnenie rozvojovej pomoci je kľúčovým cieľom pre EÚ ako najväčšieho svetového 
rozvojového darcu. Partnerský prístup je najlepším spôsobom na zabezpečenie maximálneho 
celkového príspevku EÚ k rozvojovým cieľom tisícročia a novej generácie programov na 
podporu rozvojových potrieb, ktoré by sa mali vytvoriť v tomto duchu. Osobitná pozornosť 
bude venovaná následným opatreniam k zelenej knihe o budúcnosti rozvojovej politiky EÚ, 
ktorá bude predložená koncom roku 2010 a ktorá bude hodnotiť rozvojové nástroje Únie 
z hľadiska orientácie na aktivity, ktoré môžu znamenať skutočnú zmenu pre ľudí v núdzi. 

Pomoc ľuďom postihnutým humanitárnymi katastrofami zostáva takisto dôležitým stavebným 
kameňom v rámci celosvetovej angažovanosti EÚ. Základ tohto úsilia o záchranu životov 
posilní návrh revízie nariadenia Rady o humanitárnej pomoci. 

5. OD INVESTOVANÝCH VKLADOV K DOSIAHNUTÝM VPLYVOM: ČO NAJLEPŠIE 
VYUŽÍVAŤ POLITICKÉ NÁSTROJE EÚ 

Rozsah a tempo zmien vo svete si vyžadujú, aby EÚ konala rýchlo, zodpovedne a rozhodne. 
V roku 2011 sa ukáže výsledok rozsiahlej reflexie v otázke, ako dokáže EÚ zmodernizovať 
svoju politiku a finančné nástroje a nájsť cesty spolupráce, pri ktorých sa prejaví pridaná 
hodnota zásahu EÚ. 

5.1. Moderný rozpočet pre budúcnosť Európy 

V dokumente Preskúmanie rozpočtu12, ktorý bol predložený minulý týždeň, sú uvedené 
predstavy Komisie, pokiaľ ide o cieľ, štruktúru a plnenie nového rozpočtu EÚ na obdobie po 
roku 2013. Európa ako celok teraz prežíva obdobie úsporných opatrení vo verejných 
financiách. Rozpočet EÚ musí byť zameraný na politiky a oblasti, v ktorých môže priniesť 
skutočný rozdiel, musí podporovať strednodobé a dlhodobé investície a prinášať skutočnú 
pridanú hodnotu v rámci podpory politických cieľov Únie – teda rozpočet EÚ by mal byť 
predovšetkým jedným z kľúčových nástrojov pri napĺňaní stratégie Európa 2020. Musí sa 
takisto plniť spôsobmi, ktoré maximalizujú jeho vplyv. V júni 2011 Komisia predloží svoje 
formálne návrhy nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR), ktoré budú obsahovať 
výdavky aj financovanie rozpočtu. Na strane výdavkov sa v návrhu uvedie, ako a kde uvažuje 
Komisia použiť rozpočet tak, aby v čo najväčšej miere naplnila politické ciele EÚ. Na strane 

                                                 
12 KOM(2010) 700, 19.10.2010. 
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financovania Komisia predloží návrh nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Tieto návrhy 
budú výsledkom podrobnej analýzy spôsobov, ako môžu výdavky EÚ priniesť čo najväčšiu 
pridanú hodnotu, ako môžu pôsobiť ako mocný nástroj plnenia spoločných cieľov EÚ, 
a prinesú takisto nový pohľad na spôsob financovania rozpočtu. 

V nasledujúcich mesiacoch Komisia vydá viacero oznámení a správ o kľúčových oblastiach 
politiky, najmä o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej rybárskej politiky 
a o budúcnosti politiky súdržnosti, ktoré budú takisto slúžiť ako politický základ 
rozpočtových návrhov VRF. Komisia predloží podrobné legislatívne návrhy osobitných 
finančných nástrojov a programov, ktorými sa bude vykonávať plnenie VRF. Tieto budú 
predložené vo viacerých balíkoch od leta až do konca roku 2011. 

5.2. Podpora inteligentnej regulácie 

Program Komisie zameraný na lepšiu právnu úpravu viedol k významným zlepšeniam pri 
tvorbe politiky na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Návrh nových právnych predpisov sa 
opiera o názory hlavných zainteresovaných strán a poznatky zhromaždené prostredníctvom 
širokých konzultácií a podrobené hodnotiacemu procesu, ktorý bol externe posúdený ako 
prostriedok, ktorý fakticky zvyšuje kvalitu návrhov. Komisia zároveň vykonala dôkladné 
zjednodušenie existujúcej legislatívy a dosiahla významný pokrok v znižovaní 
administratívnych bremien a pomoci členským štátom pri transpozícii práva EÚ. 

Vychádzajúc z týchto skúseností je Komisia pripravená prejsť do novej etapy inteligentnej 
regulácie13. Celý cyklus politiky by sa mal vnímať ako celok: od návrhu cez etapu 
uplatňovania až po vyhodnotenie a revíziu právnych predpisov. Počnúc týmto pracovným 
programom bude v zásade potrebné kladné stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu 
predtým, než bude možné návrh postúpiť na rozhodnutie Komisie. 

Komisia bude aj naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a členskými štátmi 
s cieľom zabezpečiť, aby sa na programe aktívne zúčastňovali všetci, a to rovnako 
v legislatívnej etape EÚ, ako aj v etape realizácie. 

Napokon hlas občanov a zainteresovaných strán, ktorých sa legislatíva dotkne najviac, bude 
ďalej posilnený predĺžením konzultačného obdobia z 8 na 12 týždňov od roku 2012, 
preskúmaním konzultačnej politiky Komisie v roku 2011 a zvýšením predvídateľnosti 
plánovaných návrhov Komisie a vyhodnocovaním ex post, aby sa zainteresovaným stranám 
umožnilo pripraviť ich príspevky oveľa skôr. 

Tieto tri piliere inteligentnej regulácie by mali pomôcť splniť jej celkový cieľ: mať 
relevantné, účinné a kvalitné právne predpisy EÚ, ktoré spĺňajú určené ciele a z ktorých majú 
prospech občania a podnikateľské subjekty. 

5.3. Nepretržitá práca 

Nové akcie zamerané na politické priority sú len jedným z aspektov práce Komisie. 
V priebehu roku je Komisia stále zodpovedná za plnenie a kontrolu odsúhlasených politík, za 
podávanie správ a bilancovanie existujúcich stratégií a akčných plánov, za účasť na 
medzinárodných rokovaniach, za príspevky ku konferenciám a dôležitým politickým 
udalostiam. Komisia riadi širokú škálu finančných programov a operatívnych úloh. V rámci 

                                                 
13 KOM(2010) 543, 7.10.2010. 
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svojej zodpovednosti za plnenie prevádzkového rozpočtu EÚ sa Komisia usiluje zaistiť čo 
najlepšie využitie obmedzených zdrojov na zabezpečenie cieľov EÚ, dosiahnuť najlepšie 
zhodnotenie vynaložených nákladov a dodržiavať pritom zásady riadneho finančného 
hospodárenia. Výsledkom veľkej časti tejto nepretržitej práce je prijímanie správ 
a dokumentov, ktoré nie sú obsiahnuté v prílohe k tomuto dokumentu – hoci práca pri plnení 
a monitorovaní predstavuje významný podiel na ľudských a finančných zdrojoch Komisie, 
tento pracovný program sa sústreďuje na skôr na oblasti, kde Komisia vykonáva politickú 
voľbu, než na oblasti, kde plní svoje povinnosti ako výkonný orgán. 

V posledných rokoch Komisia venuje viac pozornosti a zdrojov uplatňovaniu práva EÚ. 
Nedávno začatý pilotný pokus14 začína ukazovať výsledky a značné úsilie sa vynakladá na 
urýchlenie konaní v prípadoch porušovania predpisov. Vykonáva sa systematickejšia analýza 
príčin oneskorenej a nesprávnej transpozície práva EÚ, ktorá sa využíva v rámci 
prebiehajúceho programu zjednodušenia a využíva sa aj pri revízii existujúcich právnych 
predpisov. Všetka táto práca prispeje k vytvoreniu modernizovaného, aktuálneho právneho 
základu pre EÚ, ktorý je „šitý na mieru“ a je schopný zabezpečiť plnenie prísľubov EÚ jej 
občanom. 

6. ZÁVER 

Tento pracovný program obsahuje kľúčové nové iniciatívy, ktoré sa Komisia zaväzuje 
predložiť v roku 201115 a iniciatívy, na ktorých bude pracovať v roku 2011 a v nasledujúcich 
rokoch16 vrátane návrhov na zjednodušenie a zrušenie17. Toto predbežné plánovanie má za 
cieľ zabezpečiť všetkým zainteresovaným stranám predvídateľnosť a transparentnosť pre ich 
prácu a zároveň zachovať otvorenosť a flexibilitu v prispôsobení sa zmeneným podmienkam. 
Komisia bude, samozrejme, zároveň pokračovať v práci na iných otázkach, ktoré si vyžadujú 
naliehavé opatrenia alebo dlhodobú prípravu pre budúcnosť. V nastávajúcom období bude 
Komisia úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so zainteresovanými 
stranami vrátane národných parlamentov s cieľom zabezpečiť, aby iniciatívy, ktoré bude 
presadzovať v budúcom roku, spočívali na náležitej zhode v otázke, ako má EÚ splniť 
očakávania svojich občanov, ktorí si želajú ambicióznu a efektívnu Európu. 

 

                                                 
14 KOM(2007) 502 – Začaté v apríli 2008. 
15 Pozri prílohu I. 
16 Pozri prílohu II. 
17 Pozri prílohu III a IV. 


