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1. INLEDNING 

Kommissionen lägger fram sitt arbetsprogram för 2011 i en tid som är full av utmaningar för 
EU. Efter den värsta ekonomiska krisen på flera decennier visar ekonomin nu tydliga tecken 
på att återhämta sig, men återhämtningen är ännu inte stabil. Därför är de nya initiativ som 
kommissionen kommer att lägga fram och inleda under 2011 till stor del inriktade på att 
skynda på återhämtningen. 2011 bör bli det år då Europa 2020-strategin blir hörnstenen för 
arbetet inom EU och på nationell nivå för att skapa smart, hållbar och integrerande tillväxt. 
Fullständig enighet bör nås om den nya övergripande regelramen för den finansiella sektorn. 
Den första europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken bör 
inledas, liksom en rad konkreta åtgärder för att driva fram en förändring. När halva året gått 
kommer kommissionen i sitt förslag till EU:s nästa fleråriga budgetram att fastställa hur EU:s 
budget ska utformas för att genomföra Europa 2020. Arbetsprogrammet bygger på de fem 
politiska huvudprioriteringar för EU som kommissionens ordförande José Manuel Barroso 
lade fram i sitt tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet i september 20101: 

– reda ut den ekonomiska krisen och ge återhämtningen styrfart,  

– återskapa tillväxt och sysselsättning genom att skynda på reformagendan Europa 2020,  

– bygga ett område med frihet, rättvisa och säkerhet,  

– inleda förhandlingar om en modern EU-budget, 

– öka EU:s inflytande på den globala arenan. 

Detta arbetsprogram är det första som antas inom ramen för den nya programplaneringscykel 
som inleddes genom kommissionens ordförandes politiska riktlinjer och som anges i 
ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen. Det kan också bli en 
inspirationskälla för en ny syn på programplaneringen av gemensamma EU-prioriteringar, i 
överensstämmelse med Lissabonfördraget.  

Kommissionens arbetsprogram är av naturliga skäl inriktat på åtgärder som ska genomföras 
under 2011, men med det nya fleråriga perspektivet på programplaneringscykeln blir det 
också en ram för att utvärdera den politik som drivs och ringa in områden där politiska 
initiativ behöver utvecklas för att förverkliga de långsiktiga politiska strategier som krävs för 
att EU ska kunna nå sina mål. 

Med tanke på det trängande behovet av att slutföra arbetet med centrala förslag på sådana 
områden som ekonomisk styrning och reglering av finansmarknaden kommer kommissionen 
att tillsammans med Europaparlamentet och rådet undersöka hur man ska kunna prioritera ett 
snabbt antagande av ett begränsat antal särskilt brådskande förslag.  

                                                 
1 Se dokumentet Tillståndet i unionen 2010 av den 7 september 2010. 
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2. ATT ÅTERSKAPA TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING: VÄGEN MOT 2020 

2.1. Att stärka den ekonomiska styrningen och lansera systemet med europeiska 
planeringsterminer  

Kommissionen har nyligen lagt fram ett omfattande paket med lagförslag för att förbättra 
verktygen för ekonomisk styrning och öka deras räckvidd, så att de också omfattar 
samordning av ekonomisk politik och finanspolitik2. Ändamålet med de nya förslagen är att 
utvidga och effektivisera EU:s tillsyn av finanspolitiken samt att bättre samordna den 
makroekonomiska politiken i syfte att avhjälpa bristerna i den befintliga lagstiftningen, bland 
annat genom insatser i tidigt skede för att förebygga makroekonomiska obalanser. Nya 
metoder för att garantera efterlevnaden av lagstiftningen bör också bidra till att förebygga 
eller korrigera sådana excessiva handlingsmönster som kan hota Europas finanspolitiska eller 
finansiella stabilitet. För att slå vakt om den dynamik som uppnåtts uppmanar kommissionen 
nu EU-lagstiftaren att behandla dessa lagförslag så skyndsamt som möjligt. 

Från och med första halvåret 2011 kommer den nya rutinen med en ”europeisk 
planeringstermin” för den politiska samordningen att bli den centrala strukturen för EU:s 
insatser för tillväxt och sysselsättning. I januari 2011 antas också kommissionens första årliga 
tillväxtöversikt, som fungerar som startskott för den europeiska planeringsterminen. I 
tillväxtöversikten analyseras den ekonomiska situationen inom EU, inklusive potentiella 
obalanser och systemrisker. Ett viktigt inslag är en lägesbedömning i förhållande till de fem 
mål som fastställts i Europa 2020-strategin, såsom ett första riktmärke för EU:s utveckling till 
ett samhälle präglat av smart, hållbar tillväxt för alla. 

2.2. Att slutföra reformen inom finanssektorn 

I juni 2010 presenterades en uttömmande tidsplan för de förslag som ska komplettera EU:s 
reform inom finansområdet3. I början av 2011 kommer kommissionen således att lägga fram 
de förslag som återstår för att göra reformpaketet komplett.  

De flesta av de planerade förslagen för att förebygga sådana brister som blottlades genom 
krisen har redan lagts fram, och vissa av dem har också blivit föremål för överenskommelser. 
Detta skedde t.ex. nyligen i fråga om det viktiga åtgärdspaketet för finanstillsyn. Under första 
halvåret 2011 kommer kommissionen att följa upp med ytterligare en serie förbättringar av 
kapitalkravsreglerna för banker (kapitalkravsdirektivet) i syfte att genomföra resultaten av 
Baselkommitténs internationella arbete inom EU, samt införa ändringar i direktivet om 
marknader för finansiella instrument och i marknadsmissbruksdirektivet i syfte att fullborda 
övergången till öppnare, mer insynsvänliga och säkrare markader för derivat. Samtidigt 
planeras ett förslag om kreditvärderingsinstitut samt lagförslag om ramar för krishantering 
och avveckling i samband med bankkriser, så att de berörda myndigheterna kan förfoga över 
en mer konstant uppsättning verktyg för dessa situationer, inklusive bankavvecklingsfonder. 

Man kommer att lägga särskild vikt vid att skydda små investerare och vanliga kunder. 
Initiativen kommer bl.a. att gälla bestämmelser om tillgång till grundläggande banktjänster 
samt insatser för att främja sund praxis i fråga om hypotekslån, från såväl långivarnas som 
låntagarnas sida. 

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

KOM(2010) 527, 29.9.2010. 
3 KOM(2010) 301, 2.6.2010. 
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Dessa förslag kommer, i kombination med en rad andra, att fullborda kommissionens 
ambitiösa reformprogram för finanssektorn. EU-institutionerna bör sätta som gemensamt mål 
att nå enighet om hela reformen senast i slutet av 2011. När så har skett kommer man att 
förfoga över ett avancerat finansiellt regelsystem, som kommer att utgöra en av grundpelarna 
för en sund, sysselsättningsskapande tillväxt. Under tiden kommer EU att fortsätta att främja 
kraftfulla och samordnade insatser, bland annat genom sin aktiva roll inom G20. 
Kommissionen kommer också att fortsätta sitt arbete med frågan om ett rimligt bidrag från 
finanssektorn. 

2.3. Smart tillväxt 

Genom flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen4, Unga på väg5 och Den digitala agendan6, 
som alla ingår i Europa 2020, har kommissionen visat hur EU kan stärka Europas potential för 
smart tillväxt genom insatser på många olika fronter. Under 2011 kommer de konkreta förslag 
som har aviserats inom dessa flaggskeppsinitiativ att börja genomföras genom en kombination 
av insatser på EU-nivå och nationell nivå. 

Internets dynamiska utveckling ger nya möjligheter för producenter och programföretag inom 
den audiovisuella sektorn, men medför också svårigheter i fråga om skyddet av immateriella 
rättigheter. Ett system för gränsöverskridande och alleuropeisk tillståndsgivning inom sektorn 
förväntas kunna stimulera kreativiteten och leda till fördelar för alla.  

Europeiska standarder bör spela en viktigare roll som plattformar för våra företags 
internationella konkurrenskraft. Detta gäller inte minst de små och medelstora företagen. 
Sektorn för informations- och kommunikationsteknik rymmer en särskilt stor potential. Under 
2011 planeras ett paket med lagförslag som syftar till ett mer integrerat europeiskt 
standardiseringssystem.  

Kommissionen söker också vägar för att på EU-nivå bidra till modernisering av den högre 
utbildningen, och kommer att utveckla sin vision för det framtida arbetet för att främja 
utbildning och innovation.  

2.4. Hållbar tillväxt 

I linje med meddelandet om Europa 2020-strategin kommer kommissionen 2011 att 
presentera sin vision för ett resurseffektivt Europa. Detta kommer att innebära ett stort steg 
framåt i fråga om integrerad politik på EU-nivå. Syftet är att successivt skapa ett ramverk för 
resurseffektivitet, där utvecklingen i riktning mot en koldioxidsnål ekonomi är ett integrerat 
mål och där insatserna inom sektorer som energi, transport, förvaltning av naturresurser, 
jordbruk och fiske kan samverka på ett hållbart och långsiktigt sätt. Detta kommer att ta lång 
tid, men ett första steg är att utveckla övergripande former för hur energipolitik, 
transportpolitik och övriga insatser för att skapa en koldioxidsnål ekonomi alla kan riktas in 
mot målet att omvandla EU:s ekonomi under perioden fram till 2050. Som ett led i dessa 
inbördes sammankopplade initiativ kommer man att utveckla scenarier på medellång och lång 
sikt för att förtydliga förutsättningarna för framtida beslut och skapa mer förutsebara villkor 
för storskaliga investeringar. Till stöd för detta arbete behöver man också utveckla en bred 

                                                 
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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ansats för hur resurseffektivitet kan göras till en integrerad del av den framtida 
samhällsutvecklingen i Europa.  

Under 2011 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt energiinfrastruktur och 
energieffektivitet, eftersom förbättringar här gynnar både miljön och ekonomin och förbättrar 
tryggheten i energiförsörjningen, samtidigt som det finns en betydande 
sysselsättningspotential inom området.  

Vitboken om den framtida transportpolitiken kommer att behandla fullbordandet av det 
europeiska transportområdet, vars syfte är att skapa en effektiv och smidig infrastruktur 
uppbyggd kring ett stomnät. Målet är också att genom innovationer bidra till minskade 
kolidioxidutsläpp. 

Strävan att främja en hållbar användning av naturresurser och frigöra innovationspotentialen 
inom jordbruks- och fiskesektorerna kommer att stå i centrum när kommissionen lägger fram 
sina förslag till översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma 
fiskeripolitiken för den period som täcks av nästa fleråriga budgetram. 

Kommissionens insatser i klimatfrågan fortsätter givetvis också under 2011. Förutom att driva 
på de internationella insatserna för att nå fram till ett ambitiöst globalt avtal kommer 
kommissionen också att bedriva ett intensivt bilateralt arbete med olika partner, bland annat 
för att utbyta idéer och utveckla gemensamma projekt inom områden som ren teknik, handel 
med utsläppsrätter och förnybar energi. 2011 kommer att bli ett händelserikt år även i fråga 
om miljöpolitiken som helhet. Förberedelserna för 2012 års UNCED-toppmöte (Rio+20) 
kommer att stå högt på dagordningen, och kommissionen kommer också att utvärdera 
resultaten av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och se över de tematiska strategierna för 
förebyggande av avfall och för återvinning. 

2.5. Tillväxt som gynnar alla 

Före 2010 års utgång kommer kommissionen att lägga fram sin femte 
sammanhållningsrapport, samt presentera ytterligare två flaggskeppsinitiativ inom ramen för 
Europa 2020: ”Ny kompetens och nya arbetstillfällen” och ”Plattform mot fattigdom”. Ett 
antal konkreta åtgärder för att främja en tillväxt som gynnar alla kommer att utvecklas under 
2011. I nära samarbete med arbetsmarknadens parter kommer kommissionen också att lägga 
fram ett lagförslag för att förbättra tillämpningen av direktivet om utstationering av 
arbetstagare och anpassa arbetstidsdirektivet till förändringar i omvärlden. Kommissionen har 
också för avsikt att utveckla ett ramverk för kvalitet som tar hänsyn till särdragen hos tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse, med en aktualisering av reglerna för statligt stöd som ett 
viktigt steg. Målet att skapa tillväxt för alla kräver också att man tar sig an vissa 
socialpolitiska utmaningar, t.ex. effekten av en åldrande befolkning. Kommissionen kommer 
att stödja medlemsstaternas ansträngningar för att erbjuda medborgarna adekvata och 
långsiktigt hållbara pensioner. Konkreta åtgärder inom detta område kommer att utarbetas på 
grundval av det samråd som inleddes 2010. Arbetet för en ambitiös dagordning för 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kommer således att stå i fokus för 
sammanhållningspolitiken under den period som täcks av nästa budgetram. 

2.6. Att frigöra den inre marknadens tillväxtpotential 

För att den inre marknaden ska kunna nå sin potential behöver den konstant fördjupas och 
uppdateras. Under den ekonomiska nedgången motstod EU frestelsen att ge efter för 
kortsiktigt tänkande och isolationism, och på lång sikt är en väl fungerande inre marknad en 
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förutsättning för ökad sysselsättning i Europa. Nu är därför rätt tillfälle att ta nya viktiga steg i 
processen för marknadsintegration och fylla de betydande luckor som återstår, och som 
identifierades i professor Mario Montis rapport till kommissionen nyligen7. 

Med utgångspunkt från detta arbete har kommissionen nyligen lagt fram en rad konkreta 
förslag för att ge ny kraft åt den inre marknaden genom ett inremarknadspaket8 samt 
flaggskeppsinitiativet Industripolitik9inom Europa 2020. Inom båda dessa initiativ understryks 
vikten av att samhället som helhet bidrar till att frigöra den inre marknadens potential och till 
att förbättra ramvillkoren för ekonomiska aktörer i Europa.  

Kommissionen kommer att fortsätta arbeta för att underlätta marknadstillträde för våra 
företag, i synnerhet små och medelstora företag. Här kommer 2011 års förslag om 
modernisering av bestämmelserna om offentlig upphandling och om gemensamma regler för 
koncessionsavtal att spela en viktig roll. Till övriga konkreta åtgärder som riktar sig till små 
och medelstora företag under 2011 hör en planerad förordning om indrivningar av skulder 
utomlands.  

Andra konkreta åtgärder från kommissionens sida kommer att omfatta förslag om en 
alternativ tvistlösningsmekanism för att underlätta lösning av konsumenttvister inom EU, 
samt att fortsätta insatserna inom området för kollektiva prövningsmöjligheter på grundval av 
det offentliga samråd som inleddes 2010.  

Inom skatteområdet kommer förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas att 
syfta till att ge företagen möjlighet att välja ett system med enklare beskattningsregler, vilket 
bör bidra till att minska den administrativa bördan och därmed kostnaderna för att följa 
bestämmelserna samt att minska de skattemässiga hinder som företag idag möter när de 
bedriver verksamhet över nationsgränserna. Dessa nya möjligheter ska emellertid inte påverka 
skattesatserna som sådana. Kommissionen kommer också att publicera ett meddelande om en 
framtida strategi för mervärdesskatt, med syftet att avhjälpa bristerna i det nuvarande systemet 
genom att förenkla och modernisera det. Det övergripande målet är att minska den 
administrativa börda på företagen som mervärdesskatten utgör.  

Syftet med det s.k. flygplatspaketet blir att stärka såväl konkurrensen som konsumenternas 
rättigheter och miljöprestandan inom denna viktiga sektor genom att behandla frågor som 
flygplatskapacitet, hantering av ankomst- och avgångstider och marktjänst, för att uppnå ett 
mer optimalt utnyttjande av det europeiska flygplatsnätet. 

3. ATT DRIVA MEDBORGARNAS AGENDA: FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA 

EU-medborgarskapet bör vara en påtaglig verklighet för allmänheten i unionen. 
Medborgarnas rättigheter är fast förankrade i EU-lagstiftningen. Det kvarstår dock luckor 
mellan reglerna i fördraget och den verklighet allmänheten möter i det dagliga livet, t.ex. i 
egenskap av privatpersoner, konsumenter, studerande eller politiska aktörer.  

Den rapport om EU-medborgarskapet10 som kommissionen nyligen antog tar upp en rad 
områden där det skulle behövas åtgärder för att de individuella rättigheter som beviljas på 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_sv.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_sv.pdf
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EU-nivå ska få en praktisk innebörd. Dessa ansträngningar går hand i hand med de åtgärder 
som vidtagits för att genomföra handlingsplanen för Stockholmsprogrammet (2010–2014) i 
syfte att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa11. I detta arbete utnyttjas till 
fullo den stärkta rättsliga grund som fördraget utgör. 

Som en del av arbetet under 2011 med att stärka medborgarnas rättigheter kommer 
kommissionen att föreslå en rättsakt om europeisk avtalsrätt. 

På det straffrättsliga området kommer kommissionen att lägga fram ett direktiv om 
brottsoffers rättigheter för att se till att medborgare i alla medlemsstater har tillräckligt bra 
tillgång till juridiskt bistånd, rättslig prövning och rättsligt skydd. För att bättra på det 
ömsesidiga förtroendet mellan allmänheten och rättsliga myndigheter kommer kommissionen 
att fortsätta att lägga fram lagförslag om minimistandarder för straffrättsliga förfarandena, 
särskilt i fråga om juridiskt bistånd och rättshjälp. 

Dessutom kommer kommissionen att lägga fram lagförslag rörande ett program för 
registrerade resenärer och ett system för in- och utresa för tredjelandsmedborgare. Syftet är att 
hålla EU öppet för världen men samtidigt motverka olaglig invandring och förhindra 
organiserad brottslighet. I ett öppet Europa måste vi också kunna förhindra att brottslingar 
utnyttjar vårt ekonomiska system. Till de åtgärder som kommer att föreslås nästa år hör en 
regelram för förverkande och återvinning av olagliga tillgångar och ett meddelande om 
övergripande strategier mot korruption och bedrägeri. 

Dessutom planeras en översyn av civilskyddslagstiftningen i syfte att höja EU:s kapacitet när 
det gäller katastrofinsatser, beredskap och katastrofförebyggande. Kommissionen kommer 
också att tillsammans med den höga representanten fortsätta arbetet med ett förslag rörande 
genomförandet av artikel 222 i fördraget. 

4. EUROPA I VÄRLDEN: ATT ÖKA EU:S INFLYTANDE PÅ DEN GLOBALA ARENAN 

Med EU:s nya utrikespolitiska strukturer har vi nu en möjlighet att främja en övergripande 
och konsekvent politik för de utmaningar utifrån som vi möter idag och därigenom visa att 
EU är en stark och pålitlig partner med klara och tydliga mål som formulerats med enighet 
och sammanhållning. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja den nya Europeiska 
utrikestjänsten och hjälpa till att utveckla denna nya etapp i vår utrikespolitik. EU har redan 
fokuserat på behovet av att ha en tydlig vision för våra förbindelser med strategiska partner 
och att inta en stark och konsekvent hållning i internationella förhandlingar. Detta innebär att 
göra mesta möjliga av de politiska prioriteringarna inom kommissionens olika 
ansvarsområden, t.ex. utveckling, handel, utvidgning, humanitärt bistånd och de yttre 
aspekterna av unionens interna politik, och att samordna dessa med utrikestjänstens arbete för 
att skapa en strategisk överblick av EU:s bilaterala förbindelser.  

4.1. En övergripande handelspolitik 

En framgångsrik handelspolitik är en av hörnstenarna i Europa 2020-strategin. Med 
utgångspunkt i den handelsstrategi som ska offentliggöras i november 2010 kommer 
kommissionen att fortsätta förhandlingarna med våra handelspartner, bl.a. genom att driva på 
arbetet med flera stora bilaterala avtal som enligt planerna ska ingås under 2011 och fortsätta 

                                                 
11 KOM(2010) 171, 20.4.2010. 
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påtryckningarna för att nå ett genombrott i WTO-förhandlingarna. Parallellt kommer EU att 
vidta andra konkreta åtgärder för att ge europeiska företag en god ställning på 
världsmarknaden. Under 2011 planerar kommissionen att föreslå ett EU-instrument för att 
förbättra tillträdet till offentliga upphandlingsmarknader i utvecklade ekonomier och stora 
tillväxtekonomier, med utgångspunkt från fullgörandet av våra internationella åtaganden. 
Åtgärder till stöd för små och medelstora företags verksamhet utanför EU kommer också att 
föreslås.  

I kommissionens övergripande strategi ingår också att undersöka hur EU:s handelspolitik bäst 
kan stödja utvecklingsländernas integration i den globala ekonomin. Kommissionen kommer 
att lägga fram ett förslag till ny förordning om Allmänna preferenssystemet i syfte att 
maximera systemets positiva effekter för en hållbar utveckling och för de mest utsatta 
länderna. 

4.2. EU:s utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingspolitik och det humanitära 
biståndet 

Under 2011 kommer EU att fortsätta att leda utvidgningsprocessen. Framsteg i 
förhandlingarna, även i eventuella nya förhandlingar som kan komma att inledas efter det att 
yttrandena om medlemskap lagts fram senare under 2010, är avhängiga av kandidatländernas 
fortsatta framsteg, i synnerhet när det gäller respekt för rättsstatsprincipen. 

Den europeiska grannskapspolitiken har under de senaste fem åren vittnat om EU:s förmåga 
att sprida sina värderingar och principer och bidra till politisk stabilitet och ekonomisk 
utveckling i EU:s omedelbara närhet, vilket är en strategisk prioritering för EU. 
Kommissionen kommer också i fortsättningen att arbeta för en fördjupning av EU:s speciella 
förbindelser med sina grannar, bl.a. genom att se över EU:s grannskapspolitik och under 2011 
lägga fram förslag om hur dess bilaterala och multilaterala dimensioner (det östliga 
partnerskapet, unionen för Medelhavsområdet) kan utvecklas vidare. 

Att lämna ett verkningsfullt utvecklingsbistånd är ett centralt mål för EU som världens största 
biståndsgivare. Det bästa sättet att säkra ett optimalt bidrag från EU till arbetet för att nå 
millennieutvecklingsmålen är att utgå från partnerskap, och en ny generation program till stöd 
för utvecklingsbehov behöver utformas med detta i åtanke. Särskild uppmärksamhet kommer 
att ägnas åt uppföljningen av grönboken om framtiden för EU:s utvecklingspolitik, som ska 
läggas fram i slutet av 2010 och som utvärderar unionens utvecklingsinstrument i syfte att 
koncentrera verksamheten på områden där den kan göra en verklig skillnad för de behövande. 

Att hjälpa offren för humanitära katastrofer utgör också fortsatt en central del av EU:s 
engagemang i världen. Grunden för dessa livräddande insatser kommer att stärkas genom ett 
förslag till översyn av rådets förordning om humanitärt bistånd. 

5. FRÅN INSATSER TILL INVERKAN: ATT GÖRA DET MESTA MÖJLIGA AV EU:S POLITIK 

Förändringarna i världen är så djupgående och snabba att EU måste reagera snabbt, men 
också ansvarsfullt och beslutsamt. Under 2011 får vi skörda frukterna av de omfattande 
reflektionerna över hur EU kan modernisera sina politiska och ekonomiska instrument och 
hitta arbetsmetoder som maximerar mervärdet av åtgärder på EU-nivå.  
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5.1. En moderniserad EU-budget för framtidens utmaningar 

I den budgetöversyn12 som presenterades förra veckan redovisar kommissionen sina idéer 
kring EU-budgetens mål, struktur och genomförande under perioden efter 2013. Den 
ekonomiska politiken runtom i Europa präglas för närvarande av åtstramningar. Det därför 
viktigt att EU-anslagen noggrant riktas in på sådana åtgärder och politikområden där de 
verkligen kan göra skillnad, t.ex. genom att främja investeringar på medellång och lång sikt 
och bidra med ett konkret mervärde i arbetet för unionens politiska mål, inte minst inom 
ramen för Europa 2020-strategin. Man måste också hantera EU-anslagen på ett sådant sätt att 
deras verkan maximeras. I juni 2011 kommer kommissionen att lägga fram sina formella 
förslag till nästa fleråriga budgetram, med bestämmelser både om inkomst- och utgiftssidan i 
budgeten. När det gäller utgifterna kommer förslagen att handla om var och på vilket sätt 
kommissionen anser att den kan genomföra EU-politiken mest effektivt, och i fråga om 
inkomsterna planeras ett förslag till ett nytt beslut om egna medel. Förslagen kommer att 
bygga på en detaljerad analys av hur EU-medlen kan ge störst mervärde och hur de kan 
fungera som ett effektivt verktyg för att uppnå gemensamma mål för unionen. Inför förslagen 
på inkomstsidan kommer det att ske en förnyad och öppen reflektion över framtida lösningar 
av EU-budgetens finansiering.  

Inom de närmaste månaderna kommer kommissionen att lägga fram meddelanden och 
rapporter om flera nyckelområden inom EU:s politik, bl.a. om reformerna av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken och om 
sammanhållningspolitikens framtid. Dessa dokument kommer också att utgöra den politiska 
grunden för budgetförslagen i den fleråriga budgetramen. Kommissionen kommer därefter att 
lägga fram detaljerade lagstiftningsförslag för de enskilda program och 
finansieringsinstrument som ska omsätta den kommande budgetramen i praktiken. Förslagen 
kommer att presenteras i ett antal lagstiftningspaket under sommaren och hösten 2011. 

5.2. Att främja smart lagstiftning 

Kommissionens agenda för bättre lagstiftning har lett till stora förbättringar i utformandet av 
politiken både på EU-nivå och nationellt. Utformandet av ny lagstiftning bygger på bidrag 
från olika berörda parter och underlag som samlats in genom breda samråd, och man använder 
sig av en konsekvensanalysprocess som vid externa bedömningar konstaterats höja förslagens 
kvalitet. Samtidigt har kommissionen i grunden förenklat gällande lagstiftning och gjort 
betydande framsteg när det gäller att minska de administrativa bördorna och bistå 
medlemsstaterna vid införlivandet av EU-lagstiftning.  

Med utgångspunkt i dessa erfarenheter är kommissionen nu redo att ta ett nytt steg mot smart 
lagstiftning13. Hela den politiska cykeln bör ses som en helhet, alltifrån utformningen och 
tillämpningen av en lag fram till dess att den blir föremål för utvärdering och revidering. Från 
och med detta arbetsprogram krävs det nu i princip ett positivt utlåtande från 
konsekvensbedömningsnämnden innan ett förslag till kommissionsbeslut får läggas fram.  

Kommissionen kommer att fortsätta samarbetet med Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna för att se till att agendan aktivt följs av alla i både lagstiftnings- och 
tillämpningsfaserna.  

                                                 
12 KOM(2010) 700, 19.10.2010. 
13 KOM(2010) 543, 7.10.2010. 
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Dessutom kommer medborgarna och de parter som mest berörs av ny lagstiftning att få ett 
ännu större inflytande genom att tidsperioden för offentliga samråd från och med 2012 utökas 
från 8 till 12 veckor, genom att en översyn av kommissionens samrådspolitik genomförs 
under 2011 och genom att kommissionens planerade förslag och efterhandsutvärderingar görs 
mer förutsägbara så att berörda parter kan förbereda sitt deltagande mycket tidigare än hittills.  

Dessa tre ”pelare” inom begreppet smart lagstiftning bör bidra till det övergripande målet: 
relevant och effektiv EU-lagstiftning av hög kvalitet som når de avsedda målen och gynnar 
allmänheten och företag. 

5.3. Det löpande arbetet 

Nya åtgärder med fokus på politiska prioriteringar utgör bara en aspekt av kommissionens 
arbete. Under hela året är kommissionen också ansvarig för genomförande och översyn av 
den överenskomna politiken på olika områden, rapportering om och utvärdering av befintliga 
strategier och handlingsplaner, deltagande i internationella förhandlingar, bidrag till 
konferenser och viktiga politiska evenemang. Kommissionen handhar en mängd olika 
finansieringsprogram och operativa uppgifter. Som ansvarig för genomförandet av EU:s 
driftsbudget strävar kommissionen efter att på bästa möjliga sätt använda de begränsade 
resurserna för att trygga EU:s målsättningar och få så mycket som möjligt för pengarna, 
samtidigt som principerna för sund ekonomisk förvaltning respekteras. Mycket av detta 
löpande arbete utmynnar i rapporter och dokument som inte återfinns i bilagan till detta 
meddelande. Trots att genomförande- och övervakningsarbetet kräver en stor del av 
kommissionens mänskliga och ekonomiska resurser, fokuserar detta arbetsprogram på 
områden där kommissionen gör politiska avvägningar och inte bara utför sina uppgifter som 
verkställande organ. 

På senare år har kommissionen ägnat mer uppmärksamhet och resurser åt genomförandet av 
EU-lagstiftningen. Det nyligen inledda projektet EU Pilot14 börjar ge resultat, och avsevärda 
insatser görs för att handläggningen av överträdelseförfaranden ska bli snabbare. Skälen till 
att EU-lagstiftning införlivas för sent eller felaktigt analyseras nu mer systematiskt, och 
resultaten används i det pågående förenklingsprogrammet men också vid översyn av gällande 
lagstiftning. Hela detta arbete bidrar till att förse EU med en modern, aktuell och 
ändamålsenlig rättslig grund som hjälper till att uppfylla EU:s löften till medborgarna.  

6. SLUTSATS 

I detta arbetsprogram anges de nya huvudinitiativ som kommissionen har för avsikt att 
genomföra under 201115 och de initiativ som den kommer att arbeta med under 2011 och de 
kommande åren16, även förenklingsförslag och tillbakadraganden17. Denna planering ger såväl 
förutsägbarhet och insyn för alla berörda parter som öppenhet och möjlighet att anpassa sig 
till förändrade förhållanden. Naturligtvis kommer man samtidigt att fortsätta arbetet med 
andra frågor, såväl de som kräver brådskande åtgärder som de som rör mer långsiktiga 
förberedelser inför framtiden. Kommissionen kommer nu att i nära samarbete med 
Europaparlamentet, rådet och berörda parter, inbegripet de nationella parlamenten, sörja för 

                                                 
14 KOM(2007) 502. Inleddes i april 2008. 
15 Se bilaga I. 
16 Se bilaga II 
17 Se bilagorna III och IV. 
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att dess initiativ för de kommande åren bygger på ett djupt samförstånd om hur EU ska leva 
upp till allmänhetens förväntningar om ett ambitiöst och effektivt Europa. 


