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1. UVOD 

Komisija predstavlja svoj delovni program za leto 2011 v času, ki prinaša še posebej veliko 
izzivov za EU. Kažejo se namreč jasni znaki oživitve gospodarstva po najhujši krizi zadnjih 
desetletij, vendar to še ne zagotavlja dokončnega okrevanja. Zato bodo imele nove pobude, ki 
jih bo Komisija predlagala in začela izvajati leta 2011, močen poudarek na pospeševanju 
oživitve. Leta 2011 naj bi se poleg tega strategija Evropa 2020 uveljavila kot glavna opora za 
prizadevanja na ravni EU in nacionalni ravni za zagotovitev pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. V tem letu naj bi bilo doseženo popolno strinjanje o celovitem novem 
ureditvenem okviru za finančni sektor, začel naj bi se prvi evropski semester usklajevanja 
gospodarskih politik in izvedla naj bi se vrsta praktičnih ukrepov za povečanje učinkov 
sprememb. Do sredine leta 2011 bo Komisija potem opredelila, kako prilagoditi proračun EU 
za uresničevanje strategije Evropa 2020, in sicer v svojih predlogih za naslednji večletni 
finančni okvir EU. Ta delovni program je nadgradnja petih glavnih političnih prednostnih 
nalog EU, ki jih je opredelil predsednik Barroso v prvem poročilu o stanju v Uniji, 
predstavljenem pred Evropskim parlamentom septembra 20101: 

– obravnavanje gospodarske krize in krepitev zagona oživitve,  

– ponovna vzpostavitev rasti za nova delovna mesta s pospešitvijo načrta reform iz strategije 
Evropa 2020,  

– vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice,  

– začetek pogajanj o sodobnem proračunu EU, 

– uveljavljanje politične vloge EU na svetovnem prizorišču. 

To je prvi delovni program, ki naj bi bil sprejet v novem programskem ciklu – ta je bil uveden 
s političnimi smernicami predsednika Komisije ter opredeljen v okvirnem sporazumu med 
Evropskim parlamentom in Komisijo. Delovni program lahko prispeva k oblikovanju novega 
pristopa k načrtovanju programov za skupne prednostne naloge EU, kakor je opredeljeno v 
Lizbonski pogodbi.  

Delovni program Komisije se po svoji naravi osredotoča na ukrepe, ki naj bi bili izvedeni 
leta 2011. Zaradi nove večletne razsežnosti programskega cikla pa letni delovni program 
Komisije zagotavlja tudi okvir za oceno politik, ki se že izvajajo, ter opredeljuje področja, na 
katerih je treba pobude politik še razviti, da bi se uresničile dolgoročne strategije politik, 
potrebne za izpolnitev ciljev EU. 

Glede na to, kako nujno je dokončati delo EU v zvezi s ključnimi predlogi na področjih, ki 
vključujejo gospodarsko upravljanje in finančno ureditev, bo Komisija skupaj z Evropskim 
parlamentom in Svetom proučila, kako prednostno sprejeti nekaj posebej nujnih predlogov.  

                                                 
1 Glej poročilo o stanju v Uniji 2010 z dne 7. septembra 2010. 
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2. PONOVNA VZPOSTAVITEV RASTI ZA NOVA DELOVNA MESTA: POSPEŠENO 
URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE EVROPA 2020 

2.1. Krepitev gospodarskega upravljanja in uvedba evropskega semestra 
usklajevanja gospodarskih politik  

Komisija je pred kratkim predstavila zajeten sveženj predlogov, s katerimi naj bi okrepili 
orodja za gospodarsko upravljanje ter jih razširili, da bi vključevala tudi usklajevanje 
gospodarskih in fiskalnih politik2. Namen teh novih predlogov je zagotoviti širši in okrepljen 
nadzor fiskalnih politik na ravni EU, hkrati pa tudi boljše usklajevanje makroekonomskih 
politik za odpravo pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji, vključno z ukrepanjem proti 
makrofinančnim neravnovesjem na splošni ravni. Novi mehanizmi uveljavljanja bi preprečili 
ali odpravili prekoračitve, ki bi lahko škodovale evropski fiskalni ali finančni stabilnosti. Da 
bi ohranili ustvarjeni zagon, pa Komisija poziva sozakonodajalca EU, naj pospešita svoje 
politične razprave. 

V prvi polovici leta 2011 se bo kot osrednja struktura za skupna prizadevanja EU, ki so 
namenjena spodbujanju rasti in ustvarjanju delovnih mest, uveljavil evropski semester 
usklajevanja politik. Januarja 2011 bo Komisija namreč sprejela svoj prvi letni pregled rasti, s 
katerim se bo ta evropski semester začel. Letni pregled rasti bo vseboval analizo gospodarskih 
razmer v Uniji, vključno z morebitnimi neravnovesji in sistemskimi tveganji. Še zlasti bo 
proučeno, koliko še manjka EU do uresničitve vseh petih ciljev iz strategije Evropa 2020, 
tako da lahko začnemo meriti preobrazbo EU v pametno, trajnostno in vključujočo družbo. 

2.2. Finančna ureditev: dokončanje reforme 

Junija 2010 je bil predložen podroben časovni načrt za sprejetje predlogov, s katerimi bi 
dokončali finančno reformo EU3. V skladu s tem bo Komisija v začetku leta 2011 predložila 
preostale predloge za dokončanje reforme finančnega sektorja.  

Večina predlogov za odpravo pomanjkljivosti, ki so prišle na dan zaradi krize, je že potrjenih 
ali vsaj predstavljenih, nedavni dogovor o svežnju ukrepov za finančni nadzor pa je 
pomemben mejnik. V prvi polovici leta 2011 bo Komisija to delo nadaljevala z dodatnim 
sklopom izboljšav pravil o kapitalu bank (Direktiva o kapitalskih zahtevah IV), da bi 
uveljavila v EU rezultate mednarodnih prizadevanj v okviru baselskega odbora za bančne 
standarde, s spremembami Direktive o trgih finančnih instrumentov in Direktive o zlorabi 
trga, da bi dokončala premik k preglednejšim in varnejšim trgom izvedenih finančnih 
instrumentov, s predlogom o bonitetnih agencijah ter z zakonodajo o vzpostavitvi okvira za 
krizno upravljanje in reševanje bank, da bi dali pristojnim organom na razpolago dosleden 
komplet orodij, vključno z reševalnimi skladi. 

Poseben poudarek bo namenjen zaščiti malih vlagateljev in navadnih potrošnikov: pobude na 
tem področju bodo vključevale zakonodajo o dostopu do osnovnih bančnih storitev ter ukrepe 
za spodbujanje odgovornega dajanja in jemanja hipotekarnih posojil. 

Ta predloga in še drugi bodo zaokrožili Komisijin velikopotezni program reform za finančni 
sektor. Evropske institucije bi si morale zastaviti skupni cilj, da se bodo o vseh vidikih te 

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

COM(2010) 527, vsi z dne 29. septembra 2010. 
3 COM(2010) 301 z dne 2. junija 2010. 
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reforme dogovorile do konca leta 2011 in tako vzpostavile napreden sistem finančne ureditve 
kot enega od temeljev za zdravo rast, ki bo ustvarjala delovna mesta. Do takrat pa si bo EU še 
naprej prizadevala za uveljavitev trdnega in usklajenega splošnega pristopa, zlasti z dejavno 
udeležbo v G-20. Komisija bo nadaljevala svoje delo o poštenem prispevku finančnega 
sektorja. 

2.3. Pametna rast 

Komisija je z vodilnimi pobudami strategije Evropa 2020, tj. s pobudami Unija inovacij4, 
Mladi in mobilnost5 ter Digitalna agenda6, pokazala, kako lahko EU ukrepa na različnih 
področjih, da bi okrepila možnosti Evrope za pametno rast. Med letom 2011 bodo konkretni 
predlogi, napovedani v vodilnih pobudah, predstavljeni ter uresničeni z dopolnjujočimi se 
ukrepi na evropski in nacionalni ravni. 

Vse večje možnosti interneta ponujajo nove priložnosti za producente in izdajatelje 
avdiovizualnih del, hkrati pa ustvarjajo tudi nove izzive za varstvo pravic intelektualne 
lastnine. Čezmejno in vseevropsko izdajanje licenc v avdiovizualnem sektorju bo zato 
spodbudilo ustvarjalnost v korist evropskih državljanov.  

Evropski standardi bi morali imeti večjo vlogo kot platforme za splošno konkurenčnost naših 
podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij. Sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
je pri tem eno od področij z ogromno možnostmi. Namen svežnja predlogov, ki bo 
predstavljen leta 2011 za to področje, bo vzpostavitev bolj povezanega evropskega sistema za 
standardizacijo.  

Komisija bo poleg tega opredelila načine, na katere se lahko na ravni EU prispeva k 
posodobitvi visokega šolstva, ter oblikovala svojo vizijo za prihodnje ukrepe, s katerimi naj bi 
spodbujali znanje in inovativnost.  

2.4. Trajnostna rast 

Kot je bilo napovedano v strategiji Evropa 2020, bo Komisija leta 2011 opredelila svojo vizijo 
za gospodarno uporabo virov, in sicer v obliki nove vodilne pobude. To bo omogočilo, da se 
na še enem področju uveljavi celovito odločanje o politikah na ravni EU. S tem naj bi se na 
podlagi gospodarne uporabe virov postopoma oblikovalo ogrodje za prehod v nizkoogljično 
družbo ter umestitev sektorskih politik, vključno z energetiko, prometom in politikami 
upravljanja naravnih virov, kot sta kmetijstvo in ribištvo, v dolgoročen trajnostni okvir. Za 
uresničitev tega cilja bo potrebno nekaj časa, vendar naj bi prvi rezultati vključevali splošen 
pristop, ki naj bi določal, kako že danes usmerjati energetiko, promet in podpiranje 
nizkoogljičnega gospodarstva za preobrazbo gospodarstva EU do leta 2050. Te medsebojno 
povezane pobude bodo omogočile opredelitev srednjeročnih in dolgoročnih scenarijev, kar bo 
zagotovilo trdno osnovo za odločanje in predvidljivejše razmere za obsežne naložbe. To je 
treba podpreti s celovitim pristopom, ki bo pokazal, kako se lahko gospodarna uporaba virov 
vključi v način razvoja evropske družbe v prihodnosti.  

                                                 
4 COM(2010) 546 z dne 6. oktobra 2010. 
5 COM(2010) 477 z dne 15. septembra 2010. 
6 COM(2010) 245 z dne 19. maja 2010. 
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Leta 2011 bo poseben poudarek namenjen energetski infrastrukturi in učinkovitosti, ki 
prinašata takojšnje koristi za okolje, gospodarstvo in zanesljivost oskrbe z energijo, vključno 
z ogromnimi možnostmi za ustvarjanje delovnih mest.  

Na podlagi bele knjige o prihodnosti prometne politike bo proučeno, kako dokončati evropski 
prometni prostor za vzpostavitev učinkovite in enovite infrastrukture okoli osnovnega 
omrežja ter se pri tem opirati na inovativnost za uveljavitev nizkoogljičnega prometa. 

Spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in izkoriščanje inovacijskega potenciala sektorjev, 
kot sta kmetijstvo in ribištvo, bosta osrednja tema predlogov Komisije za revizijo skupne 
kmetijske politike in skupne ribiške politike pred obdobjem novega večletnega finančnega 
okvira. 

Leta 2011 bo Komisija nadaljevala svoje delo v boju proti podnebnim spremembam. Še 
naprej bo gonilna sila mednarodnih naporov za daljnosežen svetovni dogovor o tej 
problematiki, poleg tega pa si bo z dvostranskimi partnerji intenzivno prizadevala za 
izmenjavo zamisli in razvoj skupnih projektov na področjih, kot so čiste tehnologije, 
trgovanje z ogljikom in obnovljivi viri energije. Leto 2011 bo zelo dejavno tudi, kar zadeva 
okolje na splošno: veliko pozornosti bo namenjene pripravam na svetovni vrh o okolju 
Rio+20 leta 2012, poleg tega pa bo Komisija ocenjevala rezultate šestega okoljskega 
akcijskega programa ter pregledovala tematske strategije o preprečevanju in recikliranju 
odpadkov. 

2.5. Vključujoča rast 

Pred koncem leta 2010 bo Komisija objavila svoje peto kohezijsko poročilo in predstavila še 
dve vodilni pobudi iz strategije Evropa 2020, tj. pobudi Nova znanja in spretnosti ter nova 
delovna mesta ter Platforma za boj proti revščini. Leta 2011 bo sledilo več konkretnih 
ukrepov za spodbujanje vključujoče rasti. Komisija bo tako v tesnem sodelovanju s socialnimi 
partnerji predstavila zakonodajni predlog za izboljšavo izvajanja Direktive o napotitvi 
delavcev in posodobila Direktivo o delovnem času, da bi jo prilagodila novim razmeram. Prav 
tako si bo prizadevala za vzpostavitev kakovostnega okvira, ki bi v celoti upošteval 
posebnosti storitev splošnega gospodarskega pomena, pri čemer bo pomemben korak 
posodobitev pravil o državni pomoči. Za uveljavitev vključujoče rasti pa se je treba poleg tega 
odzvati na družbene izzive, kot je vpliv staranja prebivalstva. Komisija bo s konkretnimi 
ukrepi, ki naj bi bili opredeljeni na podlagi posvetovanj, začetih leta 2010, podprla 
prizadevanja držav članic za zagotovitev ustreznih in vzdržnih pokojnin za državljane. 
Zagovarjanje daljnosežnega načrta za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo bo 
osrednja tema revizije kohezijske politike pred pripravo predloga novega večletnega 
finančnega okvira. 

2.6. Izkoriščanje možnosti za rast, ki jih ponuja enotni trg 

Dosežke enotnega trga je treba nenehno poglabljati in posodabljati, da bi lahko izkoristili vse 
njegove možnosti. Med recesijo se je Unija uspešno uprla skušnjavi kratkoročnih rešitev in 
izolacije. Vendar brez dobro delujočega enotnega trga ne more biti dolgoročne rasti za 
delovna mesta v Evropi. Zdaj je čas za doseganje višjih ravni v povezovanju trgov, ob 
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osredotočanju na pomembne trdovratne vrzeli, ki jih je opredelil profesor Mario Monti v 
svojem nedavnem poročilu za Komisijo7. 

Na podlagi tega dela je Komisija ravnokar predstavila znatno število konkretnih predlogov za 
ponovni zagon enotnega trga v okviru akta o enotnem trgu8 in vodilno pobudo iz strategije 
Evropa 2020 o industrijski politiki9. V obeh dokumentih je poudarjena potreba po 
naravnavanju družbe kot celote v uresničevanje potenciala enotnega trga in izboljševanju 
okvirnih pogojev za evropske gospodarske subjekte.  

Komisija bo še naprej povečevala dostop do trgov za naša podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja. Pomemben vidik teh prizadevanj v letu 2011 bo predstavitev predlogov za 
posodobitev pravil o javnem naročanju in določitev skupnih pravil za koncesijske pogodbe. 
Med drugimi konkretnimi pobudami, namenjenimi malim in srednjim podjetjem v letu 2011, 
bo tudi uredba o ureditvi čezmejne izterjave dolgov.  

Komisija bo sprejela več konkretnih ukrepov, vključno s predlogi o mehanizmu 
alternativnega reševanja sporov, za lažje reševanje potrošniških težav v EU in nadaljevala 
prizadevanja v zvezi s kolektivnim pravnim sredstvom na podlagi javnega posvetovanja, ki se 
je začelo leta 2010.  

Na področju obdavčitve naj bi predlog o skupni konsolidirani davčni osnovi za pravne osebe 
dal podjetjem možnost, da se odločijo za sistem, ki bi poenostavil davčna pravila, zmanjšal 
stroške usklajevanja in prispeval k odstranjevanju davčnih ovir, s katerimi se podjetja trenutno 
srečujejo pri čezmejnem poslovanju, ne da bi to vplivalo na dejanske davčne stopnje. 
Komisija bo objavila tudi sporočilo o prihodnji strategiji za DDV, ki bo s posodobitvijo in 
poenostavitvijo trenutnega sistema odpravila njegove pomanjkljivosti in s tem zmanjšala 
upravno breme podjetij zaradi DDV.  

Sveženj o letališčih naj bi okrepil konkurenco, pa tudi pravice potrošnikov in okoljsko 
učinkovitost v tem pomembnem sektorju, in sicer z urejanjem letaliških zmogljivosti, 
dodeljevanja slotov in zemeljske oskrbe, ter omogočil optimalnejšo uporabo evropskega 
letališkega omrežja. 

3. PRIZADEVANJA ZA KORISTI ZA DRŽAVLJANE: SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA 

Državljanstvo EU bi moralo državljanom EU pomeniti otipljivo resničnost. Pravice 
državljanov so namreč trdno zasidrane v pravu EU. Vendar še vedno obstajajo vrzeli med 
pravili, določenimi v Pogodbi, in resničnostjo, s katero se soočajo državljani v svojem 
vsakodnevnem življenju kot posamezniki, potrošniki, študentje ali politični udeleženci.  

Poročilo o državljanstvu10, ki ga je Komisija pravkar sprejela, navaja vrsto vprašanj, v zvezi s 
katerimi bi bilo treba ukrepati, da bi se posamezne pravice, dodeljene na ravni EU, uveljavile 
tudi v praksi. Ta prizadevanja so tesno povezana z ukrepi, sprejetimi za uresničitev akcijskega 
načrta izvajanja stockholmskega programa (2010–2014) za zagotovitev območja svobode, 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_sl.pdf.  
8 COM(2010) 608 z dne 27. oktobra 2010. 
9 COM(2010) 614 z dne 27. oktobra 2010. 
10 COM(2010) 603 z dne 27. oktobra 2010. 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_sl.pdf
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varnosti in pravice11, pri čemer v celoti izkoriščajo okrepljeno pravno podlago, ki jo ponuja 
Pogodba. 

V okviru svojih prizadevanj za krepitev pravic državljanov v letu 2011 bo Komisija 
predlagala pravni instrument o evropskem pogodbenem pravu. 

Na področju kazenskega prava bo Komisija predlagala direktivo o pravicah žrtev kaznivih 
dejanj, da bi pomagala zagotoviti dostop do ustrezne pravne pomoči, sodnega varstva in 
zaščite za državljane po vseh državah članicah. Da bi okrepila medsebojno zaupanje med 
pravosodnimi organi in državljani, bo Komisija poleg tega še naprej pripravljala zakonodajne 
predloge za uvedbo minimalnih standardov za procesne pravice v kazenskih postopkih, zlasti 
na področju pravne pomoči. 

Komisija bo prav tako pripravila zakonodajna predloga o programu za registrirane potnike in 
o sistemu vstopa/izstopa za državljane tretjih držav. S tem naj bi prispevala k ohranitvi 
odprtosti EU do sveta, hkrati pa ukrepala proti nezakonitemu priseljevanju in preprečevala 
organizirani kriminal. V tako odprti Evropi pa je treba poleg tega storilcem kaznivih dejanj 
preprečiti, da bi izkoriščali naš gospodarski sistem. Ukrepi, ki naj bi bili predlagani v ta 
namen naslednje leto, bodo vključevali okvir za zaplembo in odvzem nezakonito 
pridobljenega premoženja ter sporočili o celoviti politiki boja proti korupciji in o strategiji 
boja proti goljufijam. 

Podobno bo revizija zakonodaje o civilni zaščiti okrepila zmogljivosti EU na področju 
odzivanja na nesreče, pripravljenosti nanje in njihovega preprečevanja. Poleg tega bo 
Komisija še naprej sodelovala z visoko predstavnico pri pripravi predloga za izvajanje 
člena 222 Pogodbe. 

4. Evropa v svetu: uveljavljanje politične vloge EU na svetovnem prizorišču 

Zdaj, ko so vzpostavljene nove strukture EU za zunanjo politiko, se nam ponuja priložnost, da 
se zavzamemo za celovito in enotno politiko o zunanjih izzivih, s katerimi se soočamo danes, 
ter s tem pokažemo, da je EU močna in zanesljiva partnerica z jasnimi cilji, ki jih izraža 
enotno in dosledno. Komisija bo zato še naprej podpirala novoustanovljeno Evropsko službo 
za zunanje delovanje in pomagala pri doseganju nove ravni v naših zunanjih politikah. EU se 
je že osredotočila na potrebo po jasni viziji za naše odnose s strateškimi partnericami ter po 
trdnem in doslednem stališču na mednarodnih pogajanjih. To pomeni, da moramo čim bolje 
izkoristiti politike, za katere je odgovorna Komisija, npr. razvoj, trgovina, širitev, humanitarna 
pomoč in zunanja razsežnost notranjih politik, ter jih usklajevati z delom Evropske službe za 
zunanje delovanje, da bi dobili strateški pregled dvostranskih odnosov EU.  

4.1. Celovita trgovinska politika 

Uspešna trgovinska politika je ključni steber strategije Evropa 2020. Na podlagi trgovinske 
strategije, ki naj bi bila objavljena novembra 2010, bo Komisija nadaljevala tekoča pogajanja 
z našimi trgovinskimi partnerji, kar vključuje prizadevanja za napredek pri več pomembnih 
dvostranskih sporazumih, ki naj bi bili po načrtih sklenjeni leta 2011, in še naprej izvajala 
pritisk za preboj v pogajanjih STO. Hkrati bo EU sprejela tudi druge konkretne ukrepe za 
uveljavitev evropskih podjetij na svetovnem tržišču. Komisija bo leta 2011 predstavila 
zakonodajni predlog za instrument EU, s katerim bi izboljšali dostop do trgov javnih naročil v 
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razvitih gospodarstvih in velikih gospodarstvih v vzponu, pri čemer bi se oprli na 
izpolnjevanje naših mednarodnih zavez. Komisija bo prav tako predlagala ukrepe v podporo 
evropskim malim in srednjim podjetjem pri razvoju njihovih dejavnosti zunaj EU.  

V svojem celovitem pristopu bomo obravnavali tudi to, kako lahko naša trgovinska politika 
kar najbolje pomaga državam v razvoju pri njihovem vključevanju v svetovno gospodarstvo. 
Komisija bo tako pripravila zakonodajni predlog za novo uredbo o splošnem sistemu 
preferencialov, da bi čim bolj povečali pozitivni učinek tega sistema na trajnostni razvoj in 
države, ki ga najbolj potrebujejo. 

4.2. Širitvena, sosedska in razvojna politika ter humanitarna pomoč EU 

Leta 2011 bo EU še naprej usmerjala proces širitve. Napredovanje pogajanj, pa tudi začetek 
morebitnih novih pogajanj na podlagi mnenj o članstvu, ki so lahko še predložena v letu 2010, 
bosta povezana s stalnim napredkom držav kandidatk, pri čemer bo poseben poudarek na 
spoštovanju načela pravne države. 

Evropska sosedska politika je v zadnjih petih letih pokazala, da EU lahko razširja svoje 
vrednote in načela ter prispeva k politični stabilnosti in gospodarskemu razvoju v sosednjih 
državah, kar je strateška prednostna naloga EU. Komisija bo še naprej prispevala k 
poglabljanju posebnih odnosov EU s temi sosedami, vključno z izvedbo pregleda sosedske 
politike EU, na podlagi katerega naj bi bili leta 2011 predstavljeni predlogi za nadaljnji razvoj 
dvostranske in večstranske (vzhodno partnerstvo, unija za Sredozemlje) razsežnosti te 
politike. 

Učinkovito zagotavljanje razvojne pomoči je eden ključnih ciljev EU kot največje svetovne 
donatorke take pomoči. Partnerski pristop je najboljši način za zagotovitev največjega 
možnega skupnega prispevka EU k razvojnim ciljem tisočletja, zato je treba novo generacijo 
programov za podporo razvojnih potreb oblikovati ob upoštevanju tega dejstva. Posebna 
pozornost bo namenjena ukrepom na podlagi zelene knjige o prihodnosti razvojne politike 
EU, ki bo predstavljena konec leta 2010 in bo omogočila oceno razvojnih instrumentov Unije, 
da bi se dejavnosti usmerile na področja, na katerih lahko ljudem v stiski resnično pomagajo. 

Pomoč tistim, ki so jih prizadele humanitarne katastrofe, prav tako ostaja eden osrednjih 
gradnikov delovanja EU po celem svetu. Podlaga za ta prizadevanja bo okrepljena s 
predlogom za revizijo uredbe Sveta o humanitarni pomoči. 

5. OD VLOŽKOV DO REZULTATOV: ČIM BOLJŠE IZKORIŠČENJE POLITIK EU 

Zaradi obsega in hitrosti sprememb v svetu mora EU ukrepati hitro, odgovorno in odločno. 
Leta 2011 se bodo pokazali rezultati resnega razmisleka o tem, kako lahko EU posodobi svojo 
politiko in finančne instrumente ter poišče načine delovanja, s katerimi bi čim bolj povečala 
dodano vrednost ukrepov EU.  

5.1. Sodoben proračun za prihodnost Evrope 

V prejšnji teden predstavljenem pregledu proračuna12 so bile navedene zamisli Komisije o 
namenu, strukturi in pripravi novega proračuna EU za obdobje po letu 2013. Evropa kot 

                                                 
12 COM(2010) 700 z dne 19. oktobra 2010. 



 

SL 10   SL 

celota namreč prestaja obdobje zategovanja pasov v javnih financah. Proračun EU mora biti 
zato usmerjen v politike in na področja, pri katerih lahko s podporo za srednjeročne in 
dolgoročne naložbe odločilno prispeva, ter ustvarjati resnično dodano vrednost v podporo 
ciljem politik Unije – proračun EU naj bi bil prav gotovo eno ključnih orodij za uresničevanje 
strategije Evropa 2020. Poleg tega ga je treba izvrševati na način, ki bi čim bolj povečal 
učinek porabe. Junija 2011 bo Komisija tako predstavila uradna predloga za naslednji večletni 
finančni okvir, ki bo zajemal tako odhodke kot financiranje proračuna. Glede porabe bo v 
predlogu navedeno, kako in kdaj lahko Komisija po svojem mnenju uporabi proračun, da bi 
politike EU izvedla kar najučinkoviteje. Glede financiranja pa bo Komisija pripravila predlog 
novega sklepa o lastnih sredstvih. Ta predloga bosta oblikovana na podlagi podrobne 
proučitve načinov, kako lahko poraba EU doseže najvišjo dodano vrednost, in možnosti, da se 
proračun EU uporabi kot učinkovito orodje za doseganje skupnih ciljev EU, ter svežega 
pogleda na to, kako se proračun financira.  

V prihodnjih mesecih bo Komisija objavila več sporočil in poročil o ključnih področjih 
politik, zlasti o reformi skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike ter o prihodnosti 
kohezijske politike, kar bo prav tako osnova za politike v proračunskih predlogih o večletnem 
finančnem okviru. Komisija bo predstavila tudi podrobne predloge za posamezne finančne 
instrumente in programe, s katerimi naj bi se novi večletni finančni okvir izvajal. Ti predlogi 
bodo predstavljeni v več svežnjih od poletja do konca leta 2011. 

5.2. Zavzemanje za pametno pravno ureditev 

Načrti Komisije za boljšo pravno ureditev so omogočili bistvene izboljšave v oblikovanju 
politik na ravni EU in na nacionalni ravni. Zasnova nove zakonodaje se opira na mnenja 
zainteresiranih strani in dejstva, zbrana z obsežnimi posvetovanji in ocenjena v postopku 
ocene učinkov, za katerega je zunanje vrednotenje pokazalo, da učinkovito izboljšuje 
kakovost predlogov. Hkrati je Komisija temeljito poenostavila veljavno zakonodajo ter 
dosegla znaten napredek pri zmanjševanju upravnih bremen in zagotavljanju pomoči državam 
članicam pri prenosu prava EU.  

Na podlagi teh izkušenj je Komisija zdaj pripravljena, da preide na novo raven pametne 
ureditve13. Cikel politike je namreč treba obravnavati kot celoto – od oblikovanja zakonodaje 
preko njenega izvajanja vse do njene ocene in revizije. Od tega programa naprej bo tako 
načeloma potrebno pozitivno mnenje odbora za oceno učinka, preden bo lahko o predlogu 
odločala Komisija.  

Komisija bo prav tako še naprej sodelovala z Evropskim parlamentom, Svetom in državami 
članicami za zagotovitev, da si za doseganje teh ciljev aktivno prizadevajo vsi, tako tisti na 
stopnji zakonodaje EU kot tisti na izvedbeni stopnji.  

Poleg tega pa bodo imeli državljani in zainteresirane strani, ki jih zakonodaja najbolj zadeva, 
večji vpliv, saj bo obdobje posvetovanja od leta 2012 podaljšano z osmih na dvanajst tednov, 
Komisija pa bo v ta namen leta 2011 opravila še pregled politike posvetovanja ter povečala 
predvidljivost svojih načrtovanih predlogov in obsega naknadnega ocenjevanja, da bi lahko 
zainteresirane strani že zelo zgodaj pripravile svoje prispevke.  
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Ti trije stebri pametne pravne ureditve bi morali omogočiti uresničitev njenega splošnega 
cilja: zagotovitev ustrezne, učinkovite in kakovostne zakonodaje EU, ki bo izpolnjevala 
predvidene cilje ter koristila državljanom in podjetjem. 

5.3. Tekoče delo 

Novi ukrepi, ki se osredotočajo na politične prioritete, so le en vidik dela Komisije. Komisija 
ostaja vse leto odgovorna za izvajanje in nadziranje dogovorjenih politik, poročanje o 
obstoječih strategijah in akcijskih načrtih ter njihovo oceno, udeležbo na mednarodnih 
pogajanjih ter sodelovanje na konferencah in pomembnih dogodkih v zvezi s politikami. 
Poleg tega upravlja široko paleto finančnih programov in operativnih nalog. V okviru svoje 
odgovornosti za izvrševanje operativnega proračuna EU skuša poskrbeti za kar najboljšo 
porabo omejenih virov, da bi zagotovila uresničenje ciljev EU in čim večje vrednosti za 
porabljena sredstva, ob upoštevanju načel dobrega finančnega poslovodenja. Veliko tega 
tekočega dela se konča s sprejetjem poročil in dokumentov, ki niso navedeni v Prilogi k temu 
dokumentu – čeprav se za dejavnosti izvajanja in spremljanja porabi znaten delež človeških 
virov in finančnih sredstev Komisije, se ta delovni program namreč osredotoča na področja, 
na katerih Komisija uveljavlja politične odločitve, in ne na vlogo Komisije kot izvršilnega 
organa. 

V zadnjih letih je Komisija namenjala več pozornosti in virov izvajanju prava EU. Pred 
kratkim uveden poskusni ukrep EU14 začenja prinašati rezultate in znatna prizadevanja so 
usmerjena v pospešitev obravnave primerov kršitev. Razlogi za pozen in nepravilen prenos 
prava EU se proučujejo bolj sistematično, da bi se ugotovitve lahko upoštevale v tekočem 
programu poenostavitve in se uporabile tudi pri reviziji veljavne zakonodaje. Vsa ta 
prizadevanja bodo prispevala k temu, da bo EU dobila posodobljeno in moderno pravno 
podlago, ki bo ustrezala svojemu namenu in izpolnjevala obljube EU državljanom.  

6. SKLEPNA UGOTOVITEV 

V tem delovnem programu so navedene ključne nove pobude, za katere se Komisija zavezuje, 
da jih bo sprejela leta 201115, ter pobude, v katere bo usmerila svoja prizadevanja v letu 2011 
in naslednjih letih16, vključno s predlogi za poenostavitev in umiki17. S tem dolgoročnim 
načrtovanjem naj bi se zainteresiranim stranem zagotovili predvidljivost in preglednost, ki ju 
potrebujejo za svoje delo, hkrati pa naj bi se ohranili odprtost in prožnost, ki bosta omogočali 
prilagoditve na spremembe razmer. Seveda bo Komisija hkrati še naprej delovala na drugih 
področjih, na katerih je potrebno nujno ukrepanje, in skrbela za dolgoročne priprave za 
prihodnost. Tesno bo sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom, pa tudi z 
zainteresiranimi stranmi, vključno z nacionalnimi parlamenti, za zagotovitev, da bodo 
pobude, ki jih bo podpirala v prihodnjem letu, temeljile na enotnem razumevanju tega, kako 
naj bi EU izpolnila pričakovanja državljanov za ambiciozno in učinkovito Evropo.  
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