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José Manuel Barroso, 
Predsednik
Predsednik Evropske 
komisije
(Portugalska)

Antonio Tajani, 
Podpredsednik Evropske 
komisije in evropski 
komisar za industrijo  
in podjetništvo
(Italija)

Maroš Šefčovič, 
Podpredsednik 
Evropske komisije in 
evropski komisar za 
medinstitucionalne odnose 
in administrativne zadeve
(Slovaška)

Catherine Ashton, 
Podpredsednica 
Evropske komisije in 
visoka predstavnica 
Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko
(Združeno kraljestvo).

Olli Rehn, 
Podpredsednik Evropske 
komisije in evropski 
komisar za ekonomske 
in monetarne zadeve 
ter evro
(Finska)

Janez Potočnik, 
evropski komisar  
za okolje
(Slovenija)

Viviane Reding,  
Podpredsednica  
Evropske komisije 
in evropska komisarka 
za pravosodje, temeljne 
pravice in državljanstvo
(Luksemburg)

Joaquín Almunia, 
Podpredsednik 
Evropske komisije in 
evropski komisar za 
politiko konkurence
(Španija)

Andris Piebalgs, 
Evropski komisar  
za razvoj
(Latvija)

Michel Barnier, 
evropski komisar 
za notranji trg  
in storitve
(Francija)

Siim Kallas,
Podpredsednik  
Evropske komisije  
in evropski komisar 
za mobilnost
(Estonija)

Neelie Kroes,
Podpredsednica 
Evropske komisije in 
evropska komisarka 
za digitalno agendo
(Nizozemska)

Androulla Vassiliou,
evropska komisarka 
za izobraževanje, 
kulturo, večjezičnost 
in mlade
(Ciper)

Algirdas Šemeta,
evropski komisar za 
obdavčenje, carinsko 
unijo, statistiko, 
revizijo in boj proti 
goljufijam
(Litva)
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Johannes Hahn,
evropski komisar  
za regionalno politiko
(Avstrija)

Connie Hedegaard,
evropska komisarka 
za podnebne ukrepe
(Danska)

Karel De Gucht, 
evropski komisar  
za trgovino
(Belgija)

Máire 
Geoghegan-Quinn, 
evropska komisarka 
za raziskave, inovacije 
in znanost
(Irska)

Štefan Füle,
evropski komisar  
za širitev in evropsko 
sosedsko politiko
(Češka)

László Andor,
evropski komisar 
za zaposlovanje, 
socialne zadeve in 
vključevanje
(Madžarska)

Janusz Lewandowski,
evropski komisar  
za finančno načrtovanje 
in proračun
(Poljska)

Maria Damanaki,
evropska komisarka 
za pomorske zadeve 
in ribištvo
(Grčija)

Cecilia Malmström, 
evropska komisarka 
za notranje zadeve
(Švedska)

Dacian Cioloş,
evropski komisar  
za kmetijstvo in 
razvoj podeželja
(Romunija)

Kristalina Georgieva,
evropska komisarka 
za mednarodno 
sodelovanje, 
humanitarno pomoč  
in krizno odzivanje
(Bolgarija)

Günther Oettinger,
evropski komisar  
za energetiko
(Nemčija)

Tonio Borg,
evropski komisar  
za zdravje
(Malta)

Neven Mimica,
evropski komisar  
za varstvo potrošnikov
(Hrvaška)
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JOSÉ MANUEL BARROSO
Predsednik Evropske komisije

Enotna, odprta in močnejša Evropa

Evropa je v petih letih od začetka mandata Evropske 
komisije doživela izjemne spremembe. Finančna 
kriza se je stopnjevala v dolžniško, gospodarsko in 
socialno krizo, kar je zabrisalo ločnico med evrop-
skimi in nacionalnimi politikami.

Običajno delovanje seveda ni bilo več mogoče.  Če 
so bila za obdobje petih let pred nastopom man-
data sedanje Komisije značilna ustavna vprašanja, 
ki jih je uradno uredila Lizbonska pogodba, smo 
zadnjih pet let živeli v senci grožnje finančne in dol-
žniške krize.  Izjemno ponosni smo lahko, da smo 
v spopadu s temi izzivi Evropo obdržali enotno in 
odprto ter jo naredili še močnejšo. 

Enotno, saj nam je uspelo obdržati Evropo pove-
zano in jo kljub težavam, v katerih so se znašle 
naše države, še razširiti; odprto, saj smo v sode-
lovanju z našimi mednarodnimi partnerji v skupini 
G20 začrtali globalne ukrepe, v Evropski uniji in v 
svetu smo spodbujali trgovino kot sredstvo gospo-
darske rasti, izpolnili smo svoje zaveze do držav v 
razvoju; močnejšo, saj zdaj v vsej Evropi izvajamo 
nujne gospodarske reforme, okrepili smo naše 

gospodarsko upravljanje, zlasti v evrskem obmo-
čju, in tako evropska gospodarstva bolje pripravili 
na izzive globalizacije. 

Pri tem smo se oprli na to, kar je svojstveno Evrop-
ski uniji. Evropa temelji na vrednotah. Na miru, 
našem temeljnem načelu, zaradi katerega smo 
prejeli Nobelovo nagrado za mir 2012. Na enotnosti 
in različnosti, tem dragocenem viru moči. Na soli-
darnosti, z našim socialno-tržnim gospodarstvom 
in zaščito revnejših prebivalcev EU. Te vrednote so 
nas vodile pri našem delu. Evropska unija namreč 
ni le gospodarski projekt. Je politični projekt. Teme-
lji na skupni kulturi, vrednotah in interesih, kar je 
bistvenega pomena za kovanje skupne usode.  

„Ko se znajdeš v viharju, se lahko rešiš samo tako, da vztrajno 
nadaljuješ v isti smeri. Najslabše, kar lahko storiš, je spremeniti smer.“

(Jean Monnet)
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Evropska komisija je storila vse, da bi preprečila 
sesutje evropskega gospodarstva. Pomanjkljivi 
predpisi in nezadosten nadzor nad finančnimi trgi 
so omogočili finančne špekulacije in prenapihnjen 
kreditni balon. Šok, ki je sledil, je razkril, da številne 
države članice porabijo več, kot proizvedejo, in da 
niso dovolj konkurenčne. Čeprav so gospodarstva 
držav EU tesno povezana med seboj, nismo imeli 
trdnega okvira upravljanja, s katerim bi preprečili 
nepremišljene politične ukrepe in omogočili hiter 
odziv na krizo. Evropska komisija je bila v zadnjih 
petih letih pobudnica številnih ukrepov, ki naj bi to 
spremenili. 

Danes Evropska unija ščiti državljane in davkopla-
čevalce s strožjimi predpisi, ki varujejo prihranke, 
skrbijo za odgovornejše poslovanje bank in omeju-
jejo njihovo tvegano ravnanje. V sistem smo znova 
uvedli poštenost. Sprejeli smo tudi odločilne ukrepe, 
pred krizo popolnoma nepredstavljive, za oblikovanje 
bančne unije.  Finančni sektor je zdaj bolje reguliran, 
regulativni organi finančnega sektorja imajo več poo-
blastil za nadzor bank, za ukrepanje v težkih gospo-
darskih razmerah, za varovanje naših prihrankov. 

Vzpostavili smo sistem skupnega evropskega eko-
nomskega in proračunskega upravljanja, ki na ravni 
EU zagotavlja, da vse države članice uravnotežijo 
svoje javne finance ter izvedejo potrebne reforme 
za vzpostavitev in ohranitev konkurenčnosti gospo-
darstva. Uvedli smo mehanizem za zagotavljanje 
posojil državam, ki so izpostavljene največjim pri-
tiskom na finančnih trgih. Evro je po krizi močnejši 
kot kdajkoli prej, število držav, ki uporabljajo skupno 
evropsko valuto, se je celo povečalo, in ne zmanj-
šalo. Uporabili smo vsa razpoložljiva sredstva, da bi 

ljudje ohranili svoja delovna mesta, brezposelnim 
smo pomagali pri iskanju zaposlitve, pri čemer smo 
posebno pozornost namenili perečemu problemu 
brezposelnosti mladih. Dogovorili smo se o novem 
proračunu EU s posebnim poudarkom na naložbah, 
ki podpirajo države članice, regije, podjetja in ljudi. 
Spodbudili smo gospodarsko rast in ustvarili nova 
delovna mesta, tako da smo odprli nove trge v Evropi, 
in sicer s krepitvijo enotnega trga in uveljavljanjem 
štirih svoboščin, in nove trge v svetu, in sicer z izva-
janjem svetovnih trgovinskih sporazumov. 

Poleg tekočih ukrepov za rešitev posledic krize smo 
pripravili tudi dolgoročni načrt za posodobitev evrop-
skega gospodarstva. Strategija Evropa 2020 določa 
stvarne, vendar ambiciozne cilje, na podlagi katerih 
bo Evropa zopet dosegla pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Z novim proračunom EU si priza-
devamo spodbuditi konkurenčnost, saj je pretežno 
usmerjen v raziskave, inovacije in infrastrukturo ter 
posebno pozornost namenja prometnemu, energet-
skemu in digitalnemu povezovanju Evrope. Pripravili 
smo strateški okvir za leto 2030, pri čemer smo se 
oprli na strateške cilje, ki jih je na področju podnebne 
in energetske politike za leto 2020 postavila Komi-
sija v prejšnji sestavi. Osrednji del naše podnebne 
in energetske politike so konkurenčnost, trajnostni 
razvoj in zanesljiva oskrba. Naš strateški načrt poleg 
tega jasno določa pot do dokončne vzpostavitve 
gospodarske in monetarne unije. 

Jean Monnet je dejal: „Vedno sem verjel, da se bo 
Evropa utrdila v krizi.“ Dokazali smo, da je imel prav 
on, ne dvomljivci. Pokazali smo, kaj lahko skupaj 
dosežejo države članice in institucije EU. 

UKREPANJE OB GOSPODARSKI KRIZI IN PRIPRAVA POGOJEV ZA 
TRAJNOSTNO RAST IN ZAPOSLOVANJE

Odziv na svetovno finančno krizo, srečanje skupine G8 leta 2012 v Camp Davidu: Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel 
Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron (obrnjen s hrbtom), 

Dimitrij Medvedev (obrnjen s hrbtom) (od leve v smeri urnega kazalca).6
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Čeprav smo se v zadnjih petih letih v glavnem 
ukvarjali z gospodarsko in finančno krizo, nismo 
pozabili na druge težave evropskih državljanov.

Evropska komisija je sprejela vrsto pobud, ki 
zagotavljajo prost pretok oseb, blaga, storitev 
in kapitala; ki potrošnikom in podjetjem omo-
gočajo večjo izbiro in pošteno konkurenco; in 
ki spodbujajo vlaganje v infrastrukturo. Z eno-
tnim trgom nam je uspelo še bolj znižati stroške 
mobilnega gostovanja; uveljaviti poštene cene 
in pravice za potnike in potrošnike; dogovoriti se, 
po več kot tridesetih letih pogajanj, o evropskem 
patentu, ki bo raziskovalcem in podjetjem pri-
hranil čas in denar; in poskrbeti za boljšo obve-
ščenost o zaposlitvenih možnostih po vsej EU, 
da lahko iskalci zaposlitve lažje poiščejo delo v 
drugih državah članicah.

Zdaj je bolj kot kadarkoli doslej pomembno 
spoštovati temeljne vrednote, na katerih sloni 
Evropska unija, denimo načelo pravne države. 
Komisija je v zadnjih letih opozorila nekatere 
države članice, da morajo poskrbeti za spošto-
vanje temeljnih načel ter svoboščin in pravic 
državljanov. Tako bomo še bolj sistematično in 
odločno ravnali tudi v okviru naše pobude za 
uveljavitev pravne države.   

Pri obravnavanju vprašanj, ki so dejansko 
pomembna za ljudi, se  morajo evropske insti-
tucije osredotočiti na tista področja, kjer lahko 

največ storijo. Evropsko sodelovanje je sicer 
bistveno na mnogih področjih, ni pa potrebno 
na vsakem. Komisija je predlagala predpise na 
področjih, kjer so bili potrebni, vendar je tudi 
izredno zmanjšala upravne obremenitve ter s 
tem evropskim podjetjem prihranila več kot 32 
milijard evrov na leto. Tako smo od leta 2005 
razveljavili 6 000 predpisov EU. Evropa se mora 
posvetiti velikim stvarem in ne dlakocepiti pri 
majhnih.

Za reševanje vprašanj, ki so pomembna za 
evropske državljane, je potreben skupen pristop 
različnih evropskih institucij. Evropska komisija 
je edina institucija, ki sodeluje prav v vsakem 
koraku postopka odločanja. Hkrati ne moremo 
nič doseči brez polnega sodelovanja obeh strani 
v zakonodajnem postopku, kajti o sprejema-
nju zakonodaje odločajo ministri držav članic 
in izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta. 
Komisija je storila vse, da bi bilo to sodelovanje 
uspešno. Zato smo okrepili demokratični proces. 
Vsaka institucija je po svoje prispevala k temu, 
da je Evropa iz krize izšla močnejša.       

DELAMO ZA EVROPSKE DRŽAVLJANE

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso s študenti na Poljskem (2012).
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Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in predsednik Evropskega 
parlamenta Martin Schulz na svečani podelitvi Nobelove nagrade za mir, ki jo je leta 2012 prejela Evropska unija.

V vedno bolj globaliziranem svetu je veli-
kost pomembna. Gospodarska kriza, svetovna 
pogajanja o podnebnih spremembah, vprašanja 
zanesljive oskrbe z energijo, priseljevanje, arabska 
pomlad ter vprašanje Ukrajine so pokazali, da je 
EU učinkovita samo, če ukrepamo skupaj. 

Gospodarska kriza je pozornost usmerila na 
Evropo, vendar je tudi pokazala, kako vplivna je 
Evropa na mednarodnem prizorišču. Evropska unija 
je na mnogih področjih določila svetovni standard 
in odigrala vodilno vlogo v svetovnih forumih, kot 
so denimo skupina G8/G7, skupina G20, Svetovna 
trgovinska organizacija in Združeni narodi. Po 
vsem svetu, tudi v naši soseščini smo okrepili 
svojo navzočnost. Od Afrike do Azije, od Latinske 
Amerike do Tihega oceana in karibskih držav je EU 
kljub krizi še vedno največja darovalka pomoči na 
svetu, okrepili smo tudi politična partnerstva.  

Nobelova nagrada za mir, podeljena Evropski uniji 
leta 2012, nas mora vedno spominjati na to, da 
se EU zavzema za mir, upanje in stabilnost. Nič 
od tega pa ni samo po sebi umevno. Dogodki v 
Ukrajini kažejo, kako hitro se lahko znova pojavi 
staro vprašanje politične moči. Podobe mladih 
Ukrajincev s plapolajočo evropsko zastavo kot 
simbola svetlejše in svobodnejše prihodnosti pri-
čajo o tem, koliko smo dosegli. EU bo vedno pod-
pirala svobodo in demokracijo v svojem sosedstvu 
in drugod.

EVROPA NA SVETOVNEM PRIZORIŠČU

88



Mogoče je naš največji uspeh to, kako smo 
ukrepali. Nikar ne pozabimo, kako so nekateri 
napovedovali, da bo Evropski komisiji s 27 ali 
28 člani v razširjeni Evropski uniji nemogoče 
dobro delati in odločati. Dokazali smo, da so se 
s svojimi napovedmi zmotili. Pogumne odločitve 
smo sprejemali skupaj – enotno – kar kaže na 
resnično skupno usodo Evrope. Ko nas zbližuje 
globalizacija in nas tesneje povezujejo skupne 
vrednote, je vedno bolj jasno, da moramo najti 
boljše rešitve, s katerimi bomo vsi soglašali.  V 
zadnjih petih letih smo dokazali, da smo dorasli 
temu izzivu: Evropa z 28 članicami dobro deluje, 
naše institucije imajo potrebne zmogljivosti in 
izkušnje, da se prilagodijo, preoblikujejo in spre-
menijo na bolje. 

Pregled uspehov je samo kratek povzetek dela, ki 
ga je opravil kolegij komisarjev v zadnjem man-
datu.  V Unijo smo sprejeli novo državo članico 
Hrvaško in območje evra razširili na Estonijo in 
Latvijo. Prizadevamo si za odpravo brezposel-
nosti mladih, borimo se proti trgovini z ljudmi, 
vsako leto pomagamo 120 milijonom žrtev 
nesreč ter zagotavljamo evropskim državljanom 
varstvo njihovih podatkov na spletu – tako gra-
dimo enotno, odprto in močnejšo Evropo. 

PREGLED USPEHOV

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso med obiskom sirskega begunskega taborišča v Jordaniji (2012).
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CATHERINE ASHTON
Podpredsednica Evropske komisije in visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko

VZPOSTAVITEV EVROPSKE DIPLOMATSKE SLUŽBE
Uspeh: Ustanovili smo Evropsko službo za zunanje delovanje in jo 
umestili v širši svetovni okvir mednarodnih zadev.   

Spodbujanje miru, 
zaščita ranljivih 

skupin in boj proti 
revščini

V globaliziranem in povezanem svetu je EU moč-
nejša, če se države članice povežejo v skupno 
delovanje. Mednarodna vprašanja niso samo stvar 
zunanje politike, vojaške moči in sankcij, ampak 
zahtevajo širok odziv na področju pomoči, trgovine 
in svetovnega gospodarstva. 

Evropska služba za zunanje delovanje ima sedež 
v Bruslju in združuje službe Evropske komisije in 
140 delegacij EU po vsem svetu, ki skupaj razvijajo 
evropske politike in vrednote, da bi imela EU večji 
svetovni vpliv. 

Naloga evropske službe za zunanje delovanje je razvijanje in širjenje evropskih politik in vrednot ter krepitev položaja EU v svetu. 
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Da bi imela naša politična, gospodarska in 
tehnična podpora kar največji učinek, moramo 
zagotoviti, da so naša prizadevanja v skladu z 
reformami in željami partnerskih držav, ki jim 
pomagamo. To delo opravlja delovna skupina 
EU. EU je tako uspela dati zagon programom 
reform za večjo stabilnost in blaginjo.

Tuniziji je med letoma 2011 in 2013 omogočila 
finančno pomoč do štiri milijarde evrov. Začela 
je s formalnimi pogovori za ustanovitev privile-
giranega partnerstva, ki zajema vsa področja 
skupnega interesa, in se dogovorila o ponovnem 
začetku pogajanj za sklenitev poglobljenega in 
celovitega sporazuma o prosti trgovini in part-
nerstva za mobilnost.

Več kot 100 poslovnežev in številni evropski 
komisarji so odšli v Mjanmar/Burmo, da bi po 
odpravi sankcij ocenili možnosti za pomoč in 
trgovinsko izmenjavo. Delovna skupina je začela 
proces spremljanja gospodarske in politične 
preobrazbe Mjanmara na treh področjih: podjet-
ništvo, razvoj in demokracija ter civilna družba.

Za reševanje krize ni dovolj samo odpravljati 
simptome. EU se vzrokov kriz loteva celostno, saj 
povezuje diplomacijo s prizadevanji za varnost ter 
razvojno in humanitarno delovanje.  V Somaliji je EU 
udeležena na kopnem in na morju. Število uspešnih 
piratskih napadov je od vrhunca piratskih dejavnosti 
ob obali Somalije v letih 2008/2009 s pomočjo ope-
racije Atalanta danes skoraj popolnoma upadlo. EU 
je med glavnimi podporniki afriških mirovnih enot v 
Somaliji. Z misijama  EUTM in Nestor smo uspos-
obili več tisoč somalijskih vojakov in enot obalnih 
straž. Sodelujemo tudi pri vzpostavitvi njenih demo-
kratskih struktur in pomagamo pri njenem gospo-
darskem razvoju. EU se še posebej osredotoča na 
strukture upravljanja, izobraževanje in gospodar-
stvo ter je največja donatorka pomoči Somaliji.

ZDRUŽUJEMO VIRE ZA VEČJI SVETOVNI VPLIV
Uspeh: S celostnim pristopom se lotevamo zapletenih kriz v krajih, kot je 
denimo Somalija, in združujemo naša orodja, delegacije in partnerje. 

POMOČ PARTNERSKIM DRŽAVAM V PREHODU
Uspeh: Uvedli smo nov način dela z delovno skupino EU, denimo v 
primeru naših partnerskih držav južnega sosedstva po arabski pomladi 
ter v Mjanmaru/Burmi.
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Celosten pristop EU odpravlja vzroke kriz s povezovanjem 
diplomacije, varnosti, razvojne in humanitarne pomoči.  

Myanmar/Burma je primer tega, kako EU usklajuje politično, 
ekonomsko in tehnično podporo z reformami in načrti par-

tnerskih držav v tranziciji.
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VIVIANE REDING
Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za 
pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo

IZBOLJŠANJE PRAVIL EU O VARSTVU PODATKOV
Uspeh: Prizadevali smo si za izboljšanje pravil o varstvu podatkov.

Sodno varstvo in 
temeljne pravice  

v Evropi

„Evropska komisija je predlagala enoten predpis 
za celotno EU, ki bo omogočil „vse na enem mestu: 
podjetja bodo torej imela opraviti z enim naci-
onalnim organom, namesto z 28 ali več organi. 
Voditelji vlad in držav so se tudi zavezali, da bodo 
dogovor o tem vprašanju dosegli do konca leta 
2014.“ Enotni sistem, ki bo nadomestil 28 raz-
ličnih nacionalnih predpisov, bo podjetjem, zlasti 
malim in srednjim, olajšal in pocenil poslovanje 
v EU. Predvsem pa bo izboljšal zaščito podatkov 
posameznikov in podjetij. Če podjetja ne bodo 
spoštovala pravil, jim bodo evropski nadzorni 
organi lahko naložili globo v višini določenega 
deleža skupnega letnega prometa.

Škandal v zvezi z razkritjem vohunjenja ZDA je 
uničil zaupanje državljanov v to, kako velike korpo-
racije in državni organi obdelujejo njihove osebne 
podatke. Danes si prizadevamo znova pridobiti to 
zaupanje in evropskim državljanom zagotoviti, da 
so osebni podatki v Evropi zaščiteni.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Komisija si prizadeva obnoviti zaupanje  
državljanov v spletno varnost in zagotoviti,  

da so osebni podatki v Evropi zaščiteni.
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Nacionalni organi danes preiščejo manj kot 50 % 
odkritih goljufij v zvezi z evropskimi proračunskimi 
sredstvi. Ker je pravilna poraba evropskih sred-
stev naloga vseh nas, na evropski in na nacionalni 
ravni, je Evropska komisija predlagala ustanovitev 
evropskega javnega tožilstva. Tožilstvo bo spod-
bujalo sodelovanje nacionalnih pravosodnih orga-
nov z EU in izmenjavo podatkov, kar bo omogočilo 
preiskavo vseh domnevnih goljufij.

Ne smemo dovoliti, da goljufi, ki se okoriščajo z 
denarjem davkoplačevalcev iz proračuna EU, osta-
nejo nekaznovani, zato je EU sprejela pomemben 
ukrep za zaščito našega denarja v prihodnosti. 

Evropska komisija je leta 2011 pozvala podjetja k 
prostovoljnim ukrepom za boljšo uravnoteženost 
spolov v upravah in nadzornih svetih. Ker po enem 
letu na tem področju ni bilo napredka, je Komisija 
predlagala 40-odstotno kvoto, ki bo ženskam omo-
gočila enake možnosti v izbirnem postopku zapo-
slovanja.

Delež žensk v upravah podjetij se je med leti 2003 
in 2010 povečal za 3,4 %. Od oktobra 2010 se je ta 
stopnja rasti povečala kar za štirikrat (na današnjih 
18 %). Učinek našega zakonodajnega predloga je 
tako jasen: Evropska komisija je spravila stvari v tek. 

Tu ne gre zato, da bi bili kandidati izbrani samo zato, 
ker so ženskega spola, gre za to, da ženske danes 
ne uspejo priti na vodilna delovna mesta, samo zato 
ker so ženske. S pomočjo EU bomo to spremenili.
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ŽENSKAM POMAGAMO DO POSLOVNEGA USPEHA
Uspeh: Predlagali smo kvote za več žensk v upravah podjetij.

EVROPSKO JAVNO TOŽILSTVO: BOLJŠA ZAŠČITA DENARJA 
DAVKOPLAČEVALCEV 
Uspeh: Predlagali smo ustanovitev evropskega javnega tožilstva, ki bo 
natančno preiskal vsako domnevno goljufijo v zvezi s proračunom EU.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Z evropskim javnim tožilstvom bomo z usklajenimi ukrepi 
preprečevali goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU.

Delež žensk v upravah podjetij se je povečal po novi za-
konodaji in ukrepih Komisije.
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JOAQUÍN ALMUNIA
Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za politiko 
konkurence

UKREPI PROTI KARTELOM IN ZLORABAM
Uspeh: Ukrepali smo proti praksam, ki izkrivljajo pošteno konkurenco 
in predlagali nadomestila za evropske državljane in podjetja, kadar so 
kršena konkurenčna pravila v EU.

Boljše delovanje 
trgov

Karteli in zlorabe pomenijo dodatne stroške za 
potrošnike in celotno gospodarstvo ter ovirajo 
inovacije in konkurenčnost. S krepitvijo konku-
rence smo se zoperstavili zlorabam in kartelom na 
področjih, kot so finančni sektor, telekomunikacije 
in energetika.

S sprejetjem zakonodaje, ki državljanom in podje-
tjem omogoča povračilo denarja, ki so ga neupra-
vičeno pridobili kršitelji, bomo ustvarili bolj poštene 
tržne razmere.

Evropska komisija je varovala konkurenco in zašči-
tila potrošnike in podjetja, tako da je preprečevala 
nepotrebne združitve, ki bi škodile potrošnikom, 
denimo:

•	 združitev letalskih družb Aer Lingus in Ryanair;

•	 s kaznovanjem kartelov na področju avtomo-
bilskih delov in nezakonitih sporazumov med 
farmacevtskimi družbami;

•	 s preiskavami morebitnih zlorab podjetij Goo-
gle in Gazprom.

Leto Višina glob v 
evrih €

2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<april) 1 405 708 000

Skupaj 8 416 555 579

Pravila konkurence kaznujejo zlorabe in kartelno dogovarjanje 
v finančnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.
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Finančna kriza je destabilizirala celotno evrop-
sko gospodarstvo. Prizadevali smo si, da so bila 
javna sredstva, namenjena bankam, upora-
bljena za njihovo prestrukturiranje in ponovno 
uspešno delovanje. Zagotovili smo tudi, da se je 
breme za davkoplačevalce čim bolj zmanjšalo, in 
poskrbeli za ustrezno zaprtje neuspešnih bank.

Tako lahko finančni sektor znova koristi gospo-
darstvu. Evropska komisija je bankam, udele-
ženim v škandalu manipulacije obrestne mere 
LIBOR/EURIBOR, tudi naložila kazni v skupni 
višini 1,7 milijarde evrov.

Ukrepali smo tudi proti visokim medban-
čnim provizijam za plačilne in kreditne kartice. 
Posledično sta MasterCard in Visa omejila provi-
zije za čezmejne transakcije v EU, kar zelo kori-
sti potrošnikom.

V času večjih omejitev in gospodarskih težav je 
Evropska komisija morala zagotoviti, da podjetja 
prejmejo pomoč, kadar ima ta pozitiven učinek na 
gospodarstvo.

Naš program za posodobitev pravil o državni 
pomoči bo še bolj okrepil gospodarsko rast, poma-
gal izboljšati učinkovitost javne porabe in ohranjal 
konkurenco na enotnem trgu. Poskrbeli smo, da 
se z davkoplačevalskim denarjem, ki so ga prejela 
podjetja, podpira gospodarska rast in ustvarjanje 
delovnih mest ter se financirajo javne storitve, 
raziskave in inovacije. Poleg tega bo Evropska 
komisija omogočila enostavnejši dostop do finan-
ciranja, naložbe v regije, ki potrebujejo podporo, 
gradnjo energetskih omrežij in podporo strategiji 
o podnebnih spremembah.

NADZOR NAD DRŽAVNO POMOČJO IN PODPORA GOSPODARSKI RASTI
Uspeh: Posodobili smo pravila o državni pomoči v podporo gospodarski rasti.

SANACIJA FINANČNEGA SEKTORJA 
Uspeh: Z nadzorom državne pomoči bankam smo si prizadevali 
vzpostaviti trdnejši in uspešnejši finančni sektor v EU.
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Leto Zadeva Višina globe v evrih €
2013 Obrestne mere (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Katodne cevi za TV in računalnike 1 470 515 000

2014 Ležaji za avtomobile, tovornjake 953 306 000

2010 Letalski prevoz tovora 799 445 000

2010 Zasloni LCD 631 925 000

Nadzor nad državno pomočjo jamči, da državne intervencije ne 
izkrivljajo konkurence in trgovine.

Najvišje globe, v skupnem znesku 1,7 milijarde evrov, je Komisija naložila bankam v aferi LIBOR/EURIBOR.

©
iStockphoto.com

/Leontura
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SIIM KALLAS
Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za mobilnost 
in promet

IZGRADNJA MANJKAJOČIH ČLENOV V ČEZMEJNEM PROMETU V EU   
Uspeh: Začeli smo z najbolj revolucionarno in korenito prenovo 
prometnega omrežja v EU od začetka 80. let prejšnjega stoletja.

Hitrejši, varnejši 
in čistejši promet 

za vse

Predlog Evropske komisije predvideva gradnjo 
ali posodobitev devetih glavnih prometnih kori-
dorjev. Za ta namen je Evropska komisija potro-
jila naložbena sredstva EU  za infrastrukturo, 
namenjena železniški in cestni povezavi med 94 
glavnimi pristanišči EU in 38 letališči, nadgradnji 
15 000 km železniških prog v visokohitrostne 
proge in odpravi ozkih grl na mejah. 

Potovanje z vlakom bo hitrejše, hitrejša bo pot 
do letališča, prevoz blaga iz pristanišč bo lažji, 
prehajanje meja enostavnejše. 

Učinkovitost našega prometnega sektorja je 
ključnega pomena, zato Evropska komisija spre-
jema ukrepe za boljše upravljanje zračnega pro-
meta, boljše železniške storitve in oblikovanje 
pravega enotnega evropskega prometnega pro-
stora za evropske državljane in podjetja. Omrežje TEN-T bo preoblikovalo povezave, posodobilo  

infrastrukturo in optimiziralo čezmejni promet.
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Evropska komisija je z ukrepi spodbudila države 
članice h gradnji črpalnih in polnilnih postaj.  
Zavzeli smo se tudi za skupne standarde, da se bo 
mogoče z električnim vozilom prepeljati čez mejo, 
ne da bi nas moralo skrbeti, kje ga bomo napolnili 
po prihodu na cilj. 

Na voljo so sredstva za zmanjšanje onesnaženja v 
mestih in za korenito spremembo načina potova-
nja po mestu. S projekti, ki jih je sofinancirala EU, 
smo denimo podvojili število električnih avtomobi-
lov v Brightonu (Združeno kraljestvo) in posodobili 
električni tramvaj v Zagrebu (Hrvaška).  

Javni organi morajo zdaj upoštevati učinkovitost 
porabe goriva vozil in izpuste emisij CO2. Prizade-
vamo si za čim čistejši zrak in za enotne varnostne 
standarde za gorivo po vsej EU.

Najprej so bile oblikovane pravice potnikov v letal-
skem prometu. V zadnjih petih letih je Evropska 
komisija pravice potnikov razširila še na železniški, 
ladijski in avtobusni promet. EU je prvo območje 
na svetu, ki jamči pravice potnikov za vse načine 
prevoza. 

Aplikacijo EU o pravicah potnikov si lahko med poto-
vanjem enostavno prenesete.  

Načrtovano potovanje je danes lažje spremeniti kot 
kdaj koli prej. Na voljo je več pomoči pri daljših zamu-
dah, povečani sta dostopnost in pomoč za invalidne 
potnike in potnike z zmanjšano mobilnostjo.

NAJVEČJA RAZŠIRITEV PRAVIC POTNIKOV NA SVETU
Uspeh: EU je prvo območje na svetu, ki jamči pravice potnikov za vse 
načine prevoza. 

VEČ PODPORE ČISTI ENERGIJI  
Uspeh: Spodbujali smo uporabo čistih virov energije, denimo električne 
energije, vodika in utekočinjenega zemeljskega plina. 
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Podpredsednik Kallas je predstavil strategijo EU za povečanje 
števila črpalk z alternativnimi gorivi, ki bodo temeljile na 

enakih standardih zasnove in uporabe.

Celostne in povezane ukrepe glede temeljnih pravic potnikov v 
EU lahko spoznate tudi z mobilno aplikacijo.

Your
passenger

rights

at hand
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NEELIE KROES
Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za 
digitalno agendo

BOLJŠE, HITREJŠE, CENEJŠE KOMUNICIRANJE
Uspeh: Evropa je danes edina celina, katere prebivalci lahko dostopajo do 
interneta povsod, kjer živijo ali potujejo.

S polno paro naprej 
do digitalnega 
enotnega trga

Med glavnimi prednostnimi nalogami te komisije 
je bilo zmanjšanje stroškov internetne povezave, 
cenejši klici med potovanjem v drugih državah EU 
in krepitev konkurence. Še vedno pa 94 % potni-
kov pravi, da zaradi visokih stroškov gostovanja 
v tujih omrežjih omejujejo uporabo Facebooka in 
drugih spletnih storitev. Na enotnem trgu tega ne 
bi smelo biti. Evropska komisija poskuša to spre-
meniti z jamčenjem cenejših komunikacij za potro-
šnike in podjetja.

Evropska komisija je s svojimi pobudami znižala 
stroške gostovanja za  50 % za klice in za 93 % za 
mobilne podatkovne storitve. Z odpravo ovir in zni-
žanimi stroški gostovanja je letno prihranila  2,4 
milijarde evrov.

Poleg tega imajo evropska gospodinjstva na voljo 
vse ugodnosti, ki jih prinaša širokopasovna pove-
zava, tudi domače cene še nadalje padajo na kon-
kurenčnem trgu EU. 

V EU ima vsakdo in povsod dostop do interneta.
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S partnerstvi v vrednosti več milijard evrov ima 
gospodarstvo EU vodilno vlogo na naslednjih po-
dročjih:

•	 Povezljivost pete generacije — naslednje ge-
neracije mobilnih aplikacij s tisočkrat večjo 
zmogljivostjo in  za 90 % manjšo rabo ener-
gije.

•	 Roboti – podpora starejšim, na področju zdrav-
ja in dobrega počutja, v proizvodnji hrane, pro-
metu, okolju in varnosti.

•	 Fotonika – pametnejša in okolju prijaznejša 
orodja na področjih od zdravstvenega varstva 
do razsvetljave doma.

•	 Visoko zmogljivo računalništvo  – simulacija in 
zagotavljanje rešitev v industriji, na področju 
okolja, zdravstvenega varstva in drugod.

•	 Elektronika  – s podvojitvijo proizvodnje mikro-
čipov bo ustvarjenih  250 000 delovnih mest 
v Evropi.

Zanimive in revolucionarne raziskave na področju 
transformativne tehnologije, od novih računalni-
kov na podlagi  človeških možganov do novega 
„čudežnega materiala“grafena.

Novi sektorji ponujajo nova delovna mesta. Evrop-
ska komisija pomaga EU ohranjati vodilno vlogo 
na področju digitalnih tehnologij v svetu. Med 
glavnimi izzivi danes je zapolnitev vrzeli pri zapo-
slovanju na delovnih mestih, ki zahtevajo digitalno 
znanje: do leta 2020 bo nezasedenih skoraj milijon 
prostih delovnih mest, ker ne bo dovolj kandidatov 
z ustreznimi spretnostmi in znanjem za digitalno 
ekonomijo. Za ta namen je Evropska komisija 
vzpostavila Veliko koalicijo za digitalna delovna 
mesta, ki bo zagotovila 250 000 novih tečajev 
usposabljanja, 100 000 pripravništev in na tisoče 
novih digitalnih delovnih mest.  

 Poleg tega odpravljamo tudi ovire za raču-
nalništvo v oblaku, novo prožno poslovno orodje, ki 
lahko ustvari 2,5 milijona delovnih mest in poveča 
BDP EU za  160 milijard evrov. Program „Start-up 
Europe“ pomaga podjetnikom na področju IKT in 
spleta, saj podjetnikom za ustanovitev in razvoj 
lastnega podjetja v EU zagotavlja znatna sred-

stva. Ustanavlja se zelo veliko tehnoloških podjetij. 
Gospodarske dejavnosti EU na področju aplikacij 
prinašajo 17,5 milijard evrov in že zaposlujejo 1,8 
milijona ljudi.

DIGITALNE SPRETNOSTI, DELOVNA MESTA IN PODJETNIŠTVO ZA 
NASLEDNJO GENERACIJO
Uspeh: EU s podporo digitalnemu sektorju spreminja evropsko 
gospodarstvo in družbo.

NALOŽBE V DIGITANE RAZISKAVE
Uspeh: Evropska komisija z naložbami v jutrišnjo tehnologijo omogoča 
konkurenčnost Evropske unije.
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Naložbe EU v digitalne raziskave lahko koristijo evropskemu 
gospodarstvu.

EU bodočim podjetnikom pomaga pridobivati potrebno 
znanje na digitalnem področju.
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ANTONIO TAJANI
Podpredsednik Evropske komisije in   evropski komisar za industrijo 
in podjetništvo

PODPIRAMO PREPOROD INDUSTRIJE
Uspeh: Pripravili smo pomembne pobude, s katerimi želimo oblikovati 
novo evropsko industrijsko politiko in zaustaviti upadanje proizvodne 
dejavnosti v EU.

Preporod industrije

Industrija pomembno prispeva k gospodarski rasti 
in zaposlovanju, saj predstavlja 80 % celotnega 
izvoza EU in 80 % vseh zasebnih vlaganj.  Z vsa-
kim delovnim mestom v proizvodnji se povprečno 
odpreta eno ali dve delovni mesti v storitvenem 
sektorju. Evropska komisija je realno gospodarstvo 
znova uvrstila med prednostne naloge s ciljem, 
da se delež evropske industrije v BDP Evropske 
unije do leta 2020 znova povzpne na 20 % (sedaj 
znaša 15,1 %). Pripravila je strategijo z naslovom 
Za oživitev evropske industrije, ki so jo podprle 
vse države članice. Konkurenčnost industrije je 
dobila pomembno mesto v vseh naših politikah.  
Z namenskimi sredstvi podpiramo konkurenčnost  
in inovativnost podjetij, jamčimo za posojila 
malim in srednjim podjetjem (program COSME) 
in omogočamo dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (EIB). Poenostavili smo 
predpise EU, zmanjšali birokratske postopke, 
podprli industrijske izdelke visoke kakovosti 
in tako pomagali predvsem malim in srednjim 
podjetjem. Uresničujemo zadani cilj: ustano-
vitev podjetja v treh dneh, stroški ustanovitve 
manj kot 100 evrov.

Z vodilnimi pobudami za razvoj nove evropske industrijske 
politike smo obnovili pomen proizvodnje v Evropi.

Delež proizvodnje v BDP EU
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Vesoljska industrija odpira številne možnosti za 
nova delovna mesta, razvoj tehnologije in izpopol-
njevanje znanja. Leta 2010 je bil Galileo, evrop-
ska različica navigacijskega sistema GPS, še nov 
projekt. Zdaj okoli Zemlje krožijo že štirje sateliti 
in ga lahko preskusimo. Preostale satelite bomo 
izstrelili leta 2014 in tako njihovo skupno število 
povečali na deset. Uporabljati bomo lahko začeli 
storitve programa Galileo: prevoz in nujna pomoč 
v kritičnih razmerah, pomoč organom pregona in 
mejni policiji, varnejše mirovne misije.

Copernicus je novi sistem za opazovanje Zemlje. 
Pomagal nam bo obvladovati podnebne spre-
membe, zavarovati biotsko raznovrstnost v morju, 
dostaviti  pomoč ob nesrečah, denimo ob nedav-
nem tajfunu na Filipinih.  Prvi satelit programa 
Copernicus, Sentinel IA, smo že uspešno poslali v 
vesolje.

Neodvisne študije so pokazale, da bosta programa 
Galileo in Copernicus v prvih 20 letih delovanja 
evropskemu gospodarstvu prinesla prvi do 90 
milijard evrov, drugi do 30 milijard. 

Evropski globalni sistem za satelitsko navigacijo Galileo bo 
omogočil delovanje številnih pomembnih aplikacij.

Po ocenah bodo 60 % BDP leta 2030 ustvarile 
države v vzponu (Brazilija, Kitajska, Indija, Mehika 
in druge); samo 13 % naših malih in srednjih pod-
jetij trenutno izvaža na trge zunaj EU: ti podatki 
kažejo, da nas čaka veliko dela.  V sklopu „misij 
za rast“ smo v spremstvu 570 podjetij iz 26 držav 
EU obiskali 17 držav v svetu in poskušali odpreti 
vrata novim priložnostim v vseh sektorjih. „Misije 
za rast“ so se že obrestovale: sklenili smo več 
gospodarskih pogodb, podpisali številna pisma o 
nameri v zvezi z mednarodnimi standardi, turiz-
mom, malimi in srednjimi podjetji, vesoljem, indu-
strijskim sodelovanjem.

„MISIJE ZA RAST“ IN INDUSTRIJSKA DIPLOMACIJA: POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI V SVETU
Uspeh: Podjetjem pomagamo prodajati blago in storitve na trgih zunaj EU.

PROGRAMA GALILEO IN COPERNICUS: NOVA ZGLEDA 
KONKURENČNOSTI EU
Uspeh: V vesolje smo izstrelili štiri satelite programa Galileo in en satelit 
programa Copernicus. 
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Evropski in izraelski podjetniki razpravljajo o poslovnih 
priložnostih na obisku v Izraelu v okviru pobude „misije za rast“.
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MAROŠ ŠEFČOVIČ
Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za 
medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve

DEMOKRATIČNA UNIJA 
Uspeh: Državljanom smo zagotovili neposreden glas, državnim 
parlamentom pa večji vpliv.  

Skrb za nemoteno 
delovanje evropskega 

kolesja

Evropska državljanska pobuda omogoča, da, evrop-
ski državljani določeno temo uvrstijo med najpo-
membnejše prednostne naloge v EU. Če zberejo 
milijon podpisov iz vsaj sedmih držav članic, mora 
Evropska komisija preučiti, ali bi bilo mogoče pre-
dlog spremeniti v predpis EU. Marca 2014 je Evrop-
ska komisija sprejela prvo pobudo (Right2Water), ki 
je izpolnila zahtevane pogoje.

Izvoljeni predstavniki v Evropskem parlamentu 
zastopajo vse evropske državljane v procesu odlo-
čanja EU. Predpis EU je sprejet šele potem, ko ga 
potrdijo države članice in neposredno izvoljeni 
Evropski parlament. Kadar Evropska komisija pre-
korači svoja pooblastila, ji lahko državni parlamenti 
pokažejo „rumeni karton“, in zakonodajni predlog 
mora ponovno preučiti.

Podpredsednik Šefčovič (desno) ob predaji potrdila o več kot  
1 milijonu podpisov državljanske pobude Right2Water.
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Evropska unija potrebuje kakovostno javno upravo, 
ki uveljavlja skupne evropske interese doma in v 
tujini. Vendar je treba evropsko javno upravo tako 
kot državne uprave v času gospodarske krize pre-
noviti.

Z reformami smo znižali stroške vodenja EU in 
tako tudi zmanjšali stroške za evropske drža-
vljane. Evropska uprava je bila po obsegu vedno 
manjša od večine javnih uprav držav članic: Evrop-
ska komisija denimo zaposluje 40 % manj uradni-
kov kot Pariz. 

Plače javnih uslužbencev EU so realno zamrznjene 
od leta 2010, EU pa bo število zaposlenih do leta 
2017 zmanjšala za 5 %. Proračun EU namenja le 
6 % vseh sredstev za delovanje uprave EU, preo-
stalih 94 % gre neposredno za izvajanje politik EU.

Raven zaupanja naših državljanov v evropske 
institucije je odvisna od preglednosti našega 
delovanja. Posvetujemo se z interesnimi skupi-
nami, ki želijo vplivati na politike EU, in smo odprti 
za mnenja vseh strani. 

Zato smo uvedli dve pobudi:

•	 Skupni register za preglednost Evropske komi-
sije in Evropskega parlamenta vsebuje podatke 
o lobistih v Bruslju in je najobsežnejša tovrstna 
evidenca na svetu.

•	 Novi portal za preglednost je sistem „vse na 
enem mestu“, ki omogoča dostop do vseh 
informacij, povezanih z EU. 

Pobudi postajata čedalje bolj priljubljeni: regist-
riralo se je že 75 % vseh subjektov, povezanih s 
podjetji, in približno 60 % nevladnih organizacij. 
Državljani imajo pravico vedeti, s kom se pogovar-
jajo institucije EU, in to pravico jim moramo zago-
toviti. 

PREGLEDNA UNIJA
Uspeh: Vzpostavili smo pravičen in odprt postopek, ki državljanom 
omogoča enostaven dostop do informacij.

STROŠKOVNO UČINKOVITA UNIJA
Uspeh: Evropska komisija prenavlja svoje delovanje, saj želi 
davkoplačevalcem EU zagotoviti še boljšo stroškovno učinkovitost.
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Približno 94 % proračuna EU se porabi za projekte v državah 
članicah EU in drugod po svetu.

„Demokratična družba je družba 
s preglednimi in odgovornimi 

institucijami. Preglednost povečuje 
natančnost nadzora in s tem 

odgovornost.“

94 % 
za evropska podjetja, 
študente,  
znanstvenike,  
regije,  
mesta,  
kmete,  
nevladne organizacije 
itd.

6 %
za upravo EU
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OLLI REHN
Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za ekonomske 
in monetarne zadeve ter evro

ZAŠČITA FINANČNE IN GOSPODARSKE STABILNOSTI
Uspeh: Evropska komisija je sprejela ustrezne ukrepe za zaščito 
finančne stabilnosti in ponovno vzpostavitev fiskalne in gospodarske 
verodostojnosti.

Usmerjanje Evrope 
k izhodu iz krize –

temelji za prihodnost

Gospodarska kriza je bila največji skupni izziv za 
naše gospodarstvo in družbo po drugi svetovni 
vojni in je privedla do resnih pretresov in zaskr-
bljenosti v Evropi. Desetletja so se v številnih drža-
vah članicah kopičile dolgotrajne težave, dokler 
se zasebni in javni dolg ni povečal na raven, ki je 
postala nevzdržna. Z odločnim političnim ukrepa-
njem in izjemno evropsko solidarnostjo smo pre-
prečili neurejen bankrot posameznih držav članic, 
Evropa pa se je tako uspela izogniti uničujočim 
socialnim in gospodarskim posledicam.

Vzpostavili smo največji svetovni finančni požarni 
zid, ki države članice varuje pred finančnimi teža-
vami. Programi podpore EU državam zagotavljajo 
finančno pomoč, da ponovno vzpostavijo stabil-
nost. Javne finance so danes bolj vzdržne, okre-
pljeni sta tudi dolgoročna konkurenčnost držav in 
gospodarska rast.

EU je na poti iz krize in svet nam priznava, da so 
države članice zdaj v precej boljšem položaju za 

spodbujanje novih delovnih mest in vzpostavitev 
trajne blaginje za vse državljane EU.

EU sprejema ukrepe za reformo in izboljšanje sektorja  
finančnih storitev.

©
 Reuters/BSIP

24

http://esm.europa.eu/
http://esm.europa.eu/
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/index_en.htm


Soočamo se s svetovno krizo, ki zahteva odločno 
ukrepanje v EU in po svetu. Evropska komisija sode-
luje v vseh večjih mednarodnih forumih, denimo 
G7, G8 in G20. Naša prizadevanja za spodbuja-
nje finančnih in gospodarskih reform, večjo pre-
glednost in spodbujanje trgovine dokazujejo, kako 
velik je pomen EU za dobro kondicijo svetovnega 
gospodarstva. Evro je za dolarjem druga najpo-
membnejša rezervna valuta na svetu in je v času 
krize ohranila presenetljivo stabilen menjalni tečaj.

Kriza je razkrila pomanjkljivosti v našem gospodar-
skem ustroju in institucionalni ureditvi, zato smo jih 
morali odpraviti. Države članice so sprejele doslej 
najradikalnejše, vendar nujne ukrepe za oživitev 
svojih gospodarstev. Zdaj imamo na voljo učinkovi-
tejše sisteme nadzora in varnostne mreže, ki vklju-
čujejo strožja proračunska pravila, bolj usklajene 
ekonomske politike in bančno unijo z enotnim nad-
zorom in skupnim mehanizmom za prestrukturira-
nje ali zaprtje bank, če je to potrebno.

Prenovljena ekonomska in monetarna unija je zdaj 
dobro pripravljena, da zgodaj ukrepa, odpravi nerav-
novesja ter uskladi fiskalne in ekonomske politike.

Območje evra se je še naprej širilo: Estonija se mu 
je pridružila leta 2011, Latvija leta 2014, Litva pa 
naj bi se pridružila leta 2015. 

TRDEN EVRO ZA MOČNO EVROPO 
Uspeh: Vzpostavili smo močnejšo gospodarsko strukturo z 18 članicami 
– območje evra ni le preživelo krize, ampak se je celo razširilo in postalo 
odpornejše na prihodnje izzive. 

PRISPEVEK EU H GLOBALNEMU ODZIVU NA KRIZNE RAZMERE
Uspeh: Skupaj z našimi mednarodnimi partnerji smo si prizadevali za 
rešitev izzivov, s katerimi se spopada svetovno gospodarstvo.
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EU sodeluje v vseh glavnih mednarodnih gospodarskih forumih, 
denimo skupini G20, in spodbuja gospodarske reforme v svetu. 

Evro danes uporablja več kot 333 milijonov državljanov EU.

©
 Reuters/BSIP
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JANEZ POTOČNIK 
Evropski komisar za okolje

VEČ RECIKLIRANJA IN MANJ ODPADKOV POMENI VEČ DELOVNIH 
MEST IN MANJŠO ODVISNOST OD UVOZA
Uspeh: Manj surovin konča na odlagališčih.

Usmeritev v bolj 
zeleno Evropo

Drugačnim napovedim navkljub se je v zadnjih 
letih zmanjšala količina odpadkov iz proizvodnje 
in pakiranja ter komunalnih odpadkov. EU posto-
poma postaja družba recikliranja, saj se stopnja 
reciklaže komunalnih odpadkov, odpadne emba-
laže in vozil zaradi zakonodaje, ki jo je predlagala 
Evropska komisija, povečuje. Izboljšuje se tudi zbi-
ranje odpadne električne in elektronske opreme.

Za predelavo odpadkov in recikliranje so potrebna 
delovna mesta. Popolno izvajanje veljavnih pravil 
EU o odpadkih bo zagotovilo 400 000 novih delov-
nih mest v EU. Poleg tega se bo že samo z uvelja-
vljanjem obstoječe zakonodaje letni promet sek-
torja obdelave odpadkov povečal za 42 milijard 
evrov, EU bo tudi zmanjšala emisije toplogrednih 
plinov, in tako skoraj 30-odstotno uresničila svoj 
cilj za leto 2020.

Z zmanjševanjem količin odpadkov in večanjem 
obsega recikliranja EU iz dragocenih surovin pri-
dobi dodatno vrednost, kar izboljšuje učinkovitost 
rabe virov v evropski industriji, zmanjšuje odvi-
snost od uvoza in povečuje konkurenčnost.

Evropa postaja družba recikliranja; vsako leto manj surovin 
konča na odlagališčih.
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Evropska komisija skrbi za spoštovanje okoljske 
zakonodaje. Vsako leto obravnava na stotine 
pritožb državljanov in nevladnih organizacij, ki 
zadevajo nepravilno izvajanje okoljske zakonodaje 
EU. Rezultati naših prizadevanj:

•	 število območij, na katerih so bile mejne vrednosti 
zdravju škodljivih delcev dnevno prekoračene, se 
je zmanjšalo za približno četrtino (s 36 % leta 
2008 na 28 % leta 2012);

•	 več kot 1 800 urbanih središč (od prestolnic 
do manjših mest) ima zdaj čistilno napravo za 
komunalne odpadne vode s skladu s predpisi EU;

•	 leta 2012 je 95,3 % vseh obalnih voda v EU 
izpolnjevalo minimalne standarde kakovosti, 
81,2 % kopalnih voda je bilo odlične kakovosti.

Z varovanjem narave varujemo tudi kakovost 
našega življenja. Strategija EU za biotsko razno-
vrstnost bo pomagala zavarovati našo naravo, 
zagotovila trajnostno upravljanje in rabo narav-
nih virov ter pripomogla k obnovi in izboljšanju 
naravnega okolja, kjer je to mogoče. Omrežje 
Natura 2000 povezuje že več kot 27 000 območij 
z dragoceno naravno dediščino Evrope.

Tega ne delamo samo za naravo, ampak tudi 
zase: vsi želimo imeti čisto vodo, svež zrak, plo-
dno zemljo ter pestrost vrst in habitatov. Upra-
vljanje evropskega okolja je doslej ustvarilo že 
4,4 milijona delovnih mest in letni promet v višini 
405 milijard evrov.

VARSTVO EVROPSKE NARAVE
Uspeh: Več ukrepov za zaščito edinstvenega evropskega naravnega okolja.

USPEŠNI OKOLJSKI PREDPISI – MANJ ONESNAŽEVAL V ZRAKU IN VODI
Uspeh: Odpravljamo onesnaževanje zraka in vode za zaščito našega zdravja.
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Komisar Potočnik z večkratnim olimpijskim zmagovalcem 
Ivanom Patzaichinom na promociji ekoturizma in trajnostnega 

razvoja pri delti Donave, Romunija.

Komisar Potočnik z zlato palico, izdelano iz recikliranih delov mo-
bilnega telefona, med obiskom belgijskega obrata za recikliranje.
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ANDRIS PIEBALGS
Evropski komisar za razvoj

VODIMO SVETOVNI BOJ PROTI REVŠČINI
Uspeh: EU je gospodarskim težavam navkljub ostala največja darovalka 
razvojne pomoči na svetu, saj zagotavlja več kot polovico svetovne 
pomoči za boj proti revščini.

Odpravljamo 
revščino v svetu

EU ima pomembno vlogo tudi pri uresničevanju 
razvojnih ciljev ZN novega tisočletja ter pomaga 
odpravljati revščino v svetu in reševati na mili-
jone življenj. Leta 2012 so tako EU in njene države 
članice za uradno razvojno pomoč namenile 55 
milijard evrov. Zaradi razvojne pomoči EU smo v 
zadnjem desetletju dosegli zavidljive uspehe:

•	 skoraj 14 milijonov več deklet in fantov je bilo 
vključenih v osnovno izobraževanje;

•	 več kot 70 milijonov ljudi je dobilo dostop do 
pitne vode;

•	 46,5 milijona ljudi je prejelo denarno ali bla-
govno podporo za prehransko varnost;

•	 7,5 milijona porodov je potekalo pod nadzo-
rom usposobljenih zdravstvenih delavcev, kar 
je izboljšalo preživetje mater in novorojenčkov.

Na te dosežke smo upravičeno ponosni: več kot 
80 % državljanov EU meni, da bi morala EU še 
naprej pomagati državam v razvoju.

EU in države članice so največje darovalke uradne razvojne 
pomoči na svetu.

Neto izplačila uradne razvojne pomoči za leto 2012 
(v milijardah evrov)

EU ZDA Japonska Kanada
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Razvojna pomoč ima bistveno vlogo pri odpravljanju 
revščine, vendar v današnjem svetu ne bo uspešna, 
če njenih dosežkov ne podprejo tudi druge politike 
ali če ji te celo nasprotujejo. Med najvidnejšimi 
uspehi Evropske komisije na tem področju so:

•	 boj proti davčnim utajam – revolucionarni 
predpis EU o odgovornosti in preglednosti je 
namenjen boju proti davčnim utajam in korupciji, 
državljanom pa zagotavlja, da lahko izkoriščajo 
svoje naravne vire;

•	 zaščita gozdov našega planeta – nov predpis EU 
prepoveduje uvoz lesa iz nezakonite sečnje;

•	 ohranjanje ribištva – z reformo skupne ribiške 
politike smo zagotovili, da sporazumi o ribištvu 
lokalnim prebivalcem prinašajo jasne koristi.

To je temelj naše agende za spremembe, načrta 
Evropske komisije za posodobljeno politiko pomoči 
v hitro spreminjajočem se svetu, ki ga zaznamu-
jejo gospodarstva v vzponu.

Kar 70 % pomoči EU bo zdaj namenjene najrev-
nejšim državam, vključno s tistimi, ki so jih priza-
deli oboroženi spopadi in naravne nesreče, denimo 
Maliju, Somaliji, Srednjeafriški republiki in Hai-
tiju, kjer ima EU vodilno vlogo pri podpori miru in 
razvoja.

Pomoč bomo odslej namenili področjem, ki so 
gonilo sprememb in gospodarske rasti, denimo 
upravljanje države, kmetijstvo, energija, zdravje 
in izobraževanje. Pomoč zagotavljamo v tesnem 
sodelovanju s samimi državami. Kot pravi napis 
na šoli v Zimbabveju: „Kar za nas storite brez nas, 
ne storite za nas.“

Uvedli smo nove postopke revizije in preverjanja, 
s katerimi sledimo vsakemu porabljenemu evru. 
Tako lahko dejanske rezultate primerjamo s pri-
čakovanimi.

REFORMA POMOČI EU ZA POVEČANJE NJENEGA UČINKA
Uspeh: Pomoč smo osredotočili na države, ki jo najbolj potrebujejo, in na 
sektorje, kjer ima največji učinek.

UPORABA DRUGIH POLITIK EU ZA POMOČ DRŽAVAM V RAZVOJU PRI 
ODPRAVI REVŠČINE
Uspeh: V zadnjih nekaj letih smo naredili pomembne korake pri 
vključevanju potreb držav v razvoju v vse naše pobude.
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Komisar Piebalgs in haitijski predsednik Martelly ob začetku 
gradnje nove ceste leta 2012, dve leti po uničujočem potresu 

na tem karibskem otoku.

EU podpira certificiranje zakonito pridobljenega lesa, in tako 
varuje gozdove na našem planetu.
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MICHEL BARNIER
Evropski komisar za notranji trg in storitve

TRDEN FINANČNI SISTEM KOT PODLAGA ZA GOSPODARSKO RAST 
ZA VSE
Uspeh: Uvedli smo sveženj pravil, ki zagotavljajo, da so banke bolj 
previdne in bolj pripravljene na morebitne prihodnje ekonomske šoke.

Državljani so v 
središču notranjega 

trga

Davkoplačevalci so plačali izjemno ceno, da so 
lahko rešili banke. Ne sme se več zgoditi, da bi 
državljani morali plačati za slabe prakse in preve-
lika tveganja bank. Evropska komisija je predla-
gala nova pravila, ki omogočajo vodilno vlogo EU 
v skupini G20 pri oblikovanju svetovnega pristopa 
k temu vprašanju. Pravila določajo: 

•	 banke si morajo ustvariti rezervo za slabe 
čase; 

•	 v skupno blagajno prispevajo denar, ki ga 
bodo lahko uporabile v času finančnih težav; 

•	 prihranki državljanov (do 100  000 evrov za 
vsak bančni račun) so zaščiteni, če banka pro-
pade;

•	 vzpostavi se celosten sistem za nadzorovanje 
dejavnosti bank in spoštovanje pravil.

Veljajo tudi nova pravila za zmanjšanje tvega-
nja pri praksah, ko so denimo hedge skladi in 
nagrade bančnikom. Za banke v območju evra, 
kjer je še večja nevarnost „učinka prelivanja“ iz 
ene države v drugo, smo ustanovili bančno unijo z 
enim samim nadzornim organom in enim samim 
sistemom za prestrukturiranje ali zaprtje bank.

Nova pravila zagotavljajo, da banke manj tvegajo in so bolje 
pripravljene na morebitne ekonomske pretrese v prihodnje.
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Imetnik patenta lahko prepreči izdelovanje, upo-
rabo ali prodajo svojega izdelka brez dovoljenja. 
Sporazum, za katerega si je Evropska komisija zelo 
prizadevala, je dober za naše gospodarstvo, pod-
jetja in potrošnike. Naše raziskovalce in podjetja 
bo spodbudil k inovativnosti, ki omogoča gospo-
darsko rast. Z novimi patenti lahko tekmujemo z 
našimi mednarodnimi partnerji.  

Enotni trg je boljši za vse nas – potrošnikom 
omogoča več izbire, boljšo kakovost in cenovno 
primernost, podjetja pa lahko svoje izdelke in 
storitve prodajajo na trgu s 500 milijoni ljudi. 
Prednosti so za potrošnike in podjetja. Zato smo 
s številnimi ukrepi enotni trg še utrdila. Uvajamo 
okvir za spodbujanje ustanavljanja podjetij, od 
katerih bo vsako četrto  socialno podjetje. Uvedli 
smo ukrepe, ki omogočajo državljanom, da 
izkoristijo številne priložnosti: 

•	 poklicna izkaznica, ki omogoča lažje 
priznavanje kvalifikacij po vsej EU; 

•	 portal, na katerem so objavljena prosta 
delovna mesta po vsej EU; 

•	 pravica, da lahko državljani kjer koli v EU   
odprejo osnovni bančni račun;

•	 ukrepi za boj proti nepoštenim poslovnim 
praksam, ki škodujejo podjetjem, piratstvu 
in ponarejanju.

NAPREDEK NA ENOTNEM TRGU  
Uspeh: Enotni trg smo še bolj odprli za vsa področja: od prometa do 
digitalne ekonomije, telekomunikacij in energetike.

EVROPSKI PATENT
Uspeh: Po več kot 30 letih razpravljanj bo končno sprejet evropski patent. 
Evropska podjetja, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, bodo lahko 
lažje in hitreje ter po konkurenčni ceni pridobila vseevropski patent za svoje 
ustvarjalne zamisli.  
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Širitev enotnega trga prinaša koristi potrošnikom in podjetjem.

Vseevropski patent bo evropske raziskovalce in podjetnike 
spodbudil k inovacijam, ki so osnova za gospodarsko rast.
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ANDROULLA VASSILIOU
Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade

VLAGAMO V ZNANJE MLADIH 
Uspeh: Kljub krčenju nacionalnih proračunov smo povečali obseg naložb v 
izobraževanje in usposabljanje.

Do uspeha z 
izobraževanjem, 

usposabljanjem in 
ustvarjalnostjo

Pomanjkanje denarja ne sme biti ovira za izobra-
ževanje in usposabljanje naše mladine. Zato je 
Evropska komisija še naprej vlagala v izobraževa-
nje in usposabljanje, čeprav so številne države čla-
nice na teh področjih okrnile svoje proračune. Ure-
sničili smo zadane cilje in večjemu številu mladih 
pomagali nadaljevati študij ter zmanjšali število 
mladih, ki prezgodaj in brez ustreznih kvalifikacij 
opustijo šolanje.

Leta 2014 smo začeli izvajati program Erasmus+ 
s proračunom v višini 15 milijard evrov za nasle-
dnjih sedem let, kar je 40 % več kot v prejšnjem 
obdobju in največja rast proračuna katerega koli 
programa EU. Štirje milijoni evropskih prebivalcev 
bodo lahko študirali, se usposabljali ali opravljali 
prostovoljsko delo v tujini, se učili novih jezikov, 
pridobili nove spretnosti in znanja, kar bo izboljšale 
njihove možnosti zaposlitve. 

Novo jamstvo za posojila bo pomagalo magistr-
skim študentom, ne glede na njihov finančni položaj; 
neformalno učenje je dobilo vidnejše mesto in pri-
znanje; s partnerstvi med univerzami, ustanovami 
za poklicno usposabljanje in podjetji smo razvili 
tesnejše vezi med izobraževanjem in trgom dela.

Komisija še naprej vlaga v izobraževanje in usposabljanje, 
čeprav so številne države članice na teh področjih okrnile 

svoje proračune.
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Kulturni in ustvarjalni sektor predstavljata skoraj 
4,5 % evropskega BDP in zaposlujeta več kot 
8 milijonov ljudi. Evropska komisija meni, da bi 
se lahko še razširila, zato je povečala proračun 
novega programa Ustvarjalna Evropa na skoraj 
1,5 milijarde evrov. S tem bo zagotovila nepo-
vratna sredstva za 250 000 evropskih umetni-
kov in podprla delovanje 2 000 kinematogra-
fov, nastanek 800 filmov in 4 500 književnih 
prevodov.

Pripravljamo tudi shemo, s katero bi mala podje-
tja v kulturnem sektorju lažje prišla do bančnih 
posojil, finančne ustanove pa bi lažje ocenile 
potencial sektorja.

Kulturne izmenjave so postale pomemben del 
odnosov EU s sosedami in svetom. Dialog na 
visoki ravni za povezovanje ljudi med EU in 
Kitajsko je odličen primer, kako je EU razširila 

sodelovanje med kitajskimi študenti, umetniki 
in kulturnimi delavci ter njihovimi evropskimi 
kolegi.

Spremeniti moramo pristop k inovativnosti v 
Evropi, zato je Evropska komisija povečala vre-
dnost naložb v Evropski inštitut za inovacije in teh-
nologijo ter dejavnosti Marie Skłodowska-Curie.

Evropski inštitut je pomagal na noge že več kot 
100 zagonskim podjetjem in omogočil 1 000 štu-
dentom, da so na podiplomskih programih združili 
akademski pristop in podjetniško usposabljanje. 
Skupnosti znanja in inovacij so od leta 2010 zgled, 
kako lahko najboljše univerze in raziskovalna sre-
dišča tesneje sodelujejo s podjetji in industrijo pri 
razvoju rešitev za družbene izzive današnjega 
sveta.

S 30-odstotnim povečanjem proračuna dejav-
nosti Marie Skłodowska-Curie bomo v naslednjih 
sedmih letih zagotovili 6 milijard evrov za več kot 
65 000 raziskovalcev, med njimi bo skoraj 40 % 
doktorskih kandidatov.

USPOSABLJANJE PRIHODNJIH PODJETNIKOV
Uspeh: Povečali smo finančno podporo povezovanju raziskav in 
podjetništva.     

PODPORA EVROPSKIM UMETNIKOM IN USTVARJALCEM NA 
SVETOVNIH ODRIH
Uspeh: Povečali smo pomoč evropskim umetnikom in ustvarjalcem.
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Novi podiplomski študijski programi združujejo akademske 
vsebine s podjetniškim usposabljanjem, kar povečuje število 

zagonskih podjetij v EU.

Naša pobuda za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sekt-
orju že žanje prve sadove.
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ALGIRDAS ŠEMETA
Evropski komisar za obdavčenje, carinsko unijo, statistiko, revizijo in 
boj proti goljufijam

PRAVIČNEJŠA OBDAVČITEV DRŽAVLJANOV IN PODJETIJ 
Uspeh: Boljša pravila za boj proti davčnim utajam in goljufijam v EU in 
drugod po svetu.

Učinkovita 
zaščita evropskih 
davkoplačevalcev

Evropska komisija si je prizadevala za večjo davčno 
preglednost in pravičnejšo davčno konkurenco v 
EU in v svetu. Borili smo se za odpravo bančne taj-
nosti in davčnih oaz, z odločnimi ukrepi smo želeli 
velikim korporacijam preprečiti, da bi se izognile 
plačilu davka. Evropska komisija je z ambicioznim 
akcijskim načrtom za zapiranje pravnih vrzeli in 
strožje davčne predpise uvedla nov okvir za izter-
javo več milijard evrov, ki jih državni proračuni 
vsako leto izgubijo zaradi davčnih utaj.

Pravična obdavčitev pomeni, da vsakdo plača svoj 
pravični delež. „Davek Robina Hooda“ oz. davek na 
finančne transakcije, ki ga je predlagala Evropska 
komisija, bi zagotovil prav to - pravično obdavčitev 
finančnega sektorja.  To vrsto davka, ki ima močno 
podporo evropskih državljanov, zdaj načrtuje več 
držav članic.  Začeli smo tudi pripravljati predloge 
za učinkovito, a ne omejujočo obdavčitev digital-
nega gospodarstva.

EU je prevzela pobudo v boju proti davčnim utajam in spodbudila 
svetovni preskok pri uresničevanju davčne preglednosti.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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Evropska komisija je izboljšala instrumente za 
odkrivanje goljufij in zaščito proračuna EU. Med 
pobudami, na katere smo najbolj ponosni, je tudi 
uvedba evropskega javnega tožilstva. Po dokončni 
vzpostavitvi bo evropsko tožilstvo preiskovalo, 
sodno preganjalo in postavilo pred sodišče vse, 
ki se nepošteno okoristijo z evropskimi sredstvi. 
Evropsko tožilstvo naj bi predvidoma vsako leto 
obravnavalo 2 500 zadev.

Poleg tega smo predlagali strožje odvračalne 
ukrepe za preprečevanje kriminala v zvezi s finanč-
nimi interesi EU, vključno z usklajenimi kaznimi v 
celotni EU. Preoblikovali smo urad EU za boj proti 
goljufijam, OLAF, ki bo zdaj lažje izkoristil svoj celo-
tni potencial. Uvedli smo tudi t. i. cikel boja proti 
goljufijam, kot del vsakdanjih opravil pri upravlja-
nju sredstev EU.

Predlog Komisije za standardiziran obračun DDV 
za čezmejna podjetja bo gospodarstvu pomagal 
prihraniti 15 milijard evrov letno. Z novimi pra-
vili glede DDV in e-fakturiranja bodo podjetja, ki 
poslujejo v EU, prihranila 18 milijard evrov. Pra-
vila glede DDV za zelo majhna podjetja so zdaj 
prožnejša in odražajo njihove posebne potrebe. 
Podjetja so izrazila močno podporo predlogu sku-
pne konsolidirane osnove za davek od dohodkov 
pravnih oseb, saj bi ta zmanjšal njihove stroške in 
poenostavil postopke.  

S posodobitvijo carinskega sistema EU, vključno s 
prehodom na vseevropsko elektronsko carinjenje, 
smo omogočili hitrejše, lažje in varnejše mednaro-
dno trgovanje. Izboljšali smo zmogljivosti carinskih 
organov za odkrivanje ponarejenega blaga in tiho-
tapljenja in tako prispevali k boljši zaščiti zakonitih 
podjetij in zagotavljanju enakih pogojev za vse.

OKOLJE, NAKLONJENO PODJETJEM
Uspeh: Z izboljšanjem in poenostavitvijo davčnih in carinskih sistemov v EU 
smo bistveno zmanjšali birokratske postopke in upravne stroške za podjetja. 

BOLJŠA ZAŠČITA DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA
Uspeh: Izboljšali smo orodja za varovanje davkoplačevalskega denarja in 
zaščito proračuna EU pred zlorabami.
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Komisar Šemeta na obisku carinskega urada Vaalimaa na 
finsko-ruski meji.

Urad EU za boj proti goljufijam OLAF preiskuje primere goljufije 
v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo v institucijah EU in 

pripravlja ukrepe Evropske komisije za boj proti goljufiji. 

35

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/european_public_prosecutor/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm


KAREL DE GUCHT
Evropski komisar za trgovino

ODPIRANJE NOVIH TRGOV
Uspeh: Odprli smo več novih trgov kot kdaj koli prej, spodbudili trgovino 
in pripomogli h gospodarski rasti v EU in pri naših trgovinskih partnerjih. 

Ustvarjamo blaginjo, 
izboljšujemo 

stabilnost in krepimo 
razvoj

Evropska komisija je pomagala odpraviti trgovin-
ske ovire z Južno Korejo, Perujem, Kolumbijo in 
Srednjo Ameriko. Sklenili smo trgovinske spora-
zume z vzhodnoevropskimi partnerskimi državami, 
denimo Ukrajino, s Kanado ter zahodnoafriškimi in 
karibskimi državami.  

Začeli smo tri izredno pomembna prostotrgovin-
ska pogajanja: z ZDA, Japonsko in Kitajsko (spo-
razum o naložbah). Če bodo te pobude uspešne, 
bomo lahko povečali BDP za 2,2 %  oziroma 275 
milijard evrov.  

Uspešno smo si prizadevali skleniti več ugodnih 
sporazumov za podjetja EU ter sprejeli ukrepe, ki 
evropskim podjetjem omogočajo večjo dostopnost 
javnih naročil zunaj EU. Zaščitili smo svoje inte-
rese, ko so države zunaj EU poskušale izkriviti trg. 

Evropski komisar De Gucht, predsednik Evropske komisije 
Barroso in ameriški predsednik Obama na vrhu med EU in 

ZDA leta 2011.
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Ko je bila zaradi dampinga in nepoštenih subven-
cij za kitajske sončne panele na trgu EU ogrožena 
evropska industrija sončnih panelov, je Evropska 
komisija poskrbela za rešitev z uvedbo minimalne 
izvozne cene za kitajska podjetja in s tem stabili-
zirala trg.   

Prizadevali smo si tudi za izboljšanje dostopa na 
trg s surovinami, denimo redkimi zemljinami, ki se 
uporabljajo v številnih sektorjih od visoke tehno-
logije do proizvodnje avtomobilov in jekla. Dobili 
smo dve tožbi, ki smo ju proti Kitajski vložili pri 
Svetovni trgovinski organizaciji. 

Začeli smo tudi pobudo za večjo predvidljivost in 
preglednost ukrepov trgovinske zaščite EU. 

Trgovina lahko gospodarstva v razvoju popelje iz 
revščine. Leta 2010 je Evropska komisija začela s 
ponovnim pregledom svojih tarifnih preferencialov 
(shema splošnih tarifnih preferencialov oziroma 
GSP) z namenom, da bi tarifni preferenciali dejan-
sko koristili državam v razvoju pri izvozu na trg  EU. 

Tragedija v bangladeški tekstilni tovarni je poka-
zala, kako težki so delovni pogoji zunaj EU. Evrop-
ska komisija je prvič doslej skupaj z Mednarodno 
organizacijo dela sprejela skupno pobudo, da bi 
Bangladešu pomagala izboljšati delovne pogoje za 
delavce. 

Z oblikovanjem sheme za odgovorno pridobivanje 
rudnin smo tudi prispevali, da trajnostna trgovina 
s temi pomembnimi proizvodi ne  povzroča sporov.  

EU je tudi pomagala pri sklenitvi sporazuma o olaj-
ševanju trgovine decembra 2013 na Baliju. Spo-
razum državam v razvoju omogoča, da z odpravo 
številnih administrativnih stroškov, povezanih s 
carinskimi postopki, letno prihranijo približno 325 
milijard evrov.

BOLJ POŠTENA IN TRAJNOSTNA TRGOVINA
Uspeh: Poskrbeli smo za to, da trgovina koristi najrevnejšim 
gospodarstvom.

ZAVZEMANJE ZA EVROPSKE TRGOVINSKE INTERESE
Uspeh: Dosledno smo zaščitili podjetja EU, kadar druge države niso 
spoštovale trgovinskih pravil.  
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Komisar De Gucht in kitajski minister za gospodarstvo Gao 
Hucheng ob podpisu memoranduma o razumevanju pravic 

intelektualne lastnine v Pekingu.

Komisar De Gucht z Dipu Moni, bangladeško ministrico za 
zunanje zadeve, v Ženevi.
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MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN       
Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost

Z INOVACIJAMI SPREMINJAMO ŽIVLJENJE LJUDI
Uspeh: Zagotovili smo 30-odstotno povečanje proračuna za raziskave,  
program Obzorje 2020 je postal največji raziskovalni program do zdaj.

Raziskave in 
inovacije ustvarjajo 
nova delovna mesta

Raziskave in inovacije nam lahko pomagajo 
pri reševanju velikih izzivov, ki so pred nami, 
denimo podnebne spremembe, energetske 
potrebe in pomanjkanje hrane. Ta vprašanja 
so tako zapletena, da posamične države in 
podjetja nanje ne morejo sama odgovoriti. 
Zato smo pripravili program Obzorje 2020, 
nov vseevropski program za raziskave in ino-
vacije, ki razpolaga s proračunskimi sreds-
tvi v vrednosti  80 milijard evrov za obdobje 
sedmih let. Obzorje 2020 se osredotoča na 
nadaljnji dejanski napredek na področjih, kot 
so nova generacija nova generacija antibioti-
kov ali okolju prijaznejši in varnejši prometni 
sistemi. 

Sodelovali bomo tudi z drugimi državami po 
svetu, denimo na področju raziskav Atlants-
kega oceana. 

Twitter: @EU_H2020

Obnovljivi viri energije so glavni izziv raziskovalne dejavnosti EU.

©
 Fotolia.com
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Dobro je imeti odlično zamisel, vendar jo je 
treba še uresničiti, dati izdelek na trg in poskr-
beti za njegovo prodajo. Evropska komisija je 
zelo zmanjšala administrativne postopke pri 
financiranju raziskav, za 30 % se je denimo 
skrajšal čas, potreben za začetek projekta. Več 
finančnih sredstev namenjamo javno-zasebnim 
partnerstvom na področjih, kot sta aeronavtika 
in elektronika, hkrati si prizadevamo Evropsko 
unijo spremeniti v Unijo inovacij. Zato smo toliko 
napora vložili v sprejetje sporazuma o patentu 
EU, zato smo tudi uvedli „potni list“ za tvegani 
kapital, ki bo podjetjem pomagal sprejemati 
premišljena tveganja, saj brez tveganja in neu-
speha tudi ni napredka. 

Znanje je nova svetovna valuta. Za svetovno kon-
kurenčnost in ustvarjanje novih in boljših delov-
nih mest mora Evropa ostati med vodilnimi na 
področju inovacij. Zdaj dohitevamo ZDA in Japon-
sko, prehiteli smo številne druge države. Vendar 
se Kitajska hitro približuje, Južna Koreja je že 
daleč spredaj. Če bomo za raziskave in inovacije 
namenjali zgolj 2 % BDP, bomo zaostajali. Zato je 
zelo pomembno, da obdržimo cilj 3 %.  

Prizadevamo si tudi za učinkovitejša, ne samo 
obsežnejša vlaganja. Z uvedbo Evropskega 
raziskovalnega prostora smo poskrbeli, da bo 
Evropska unija lahko posodobila svoje sisteme 
raziskav in inovacij ter vzpostavila enotni trg za 
zamisli z vse celine.  Tako bomo povezali prizade-
vanja na področju inovacij, omogočili bolj odprto 
in pošteno financiranje in zaposlovanje na podro-
čju raziskav, povečali enako zastopanost spolov 
ter dali več priložnosti mladim raziskovalcem. 

EVROPA NAJ OSTANE MED VODILNIMI NA PODROČJU 
INOVATIVNOSTI V SVETU
Uspeh: Dogovorili smo se, da bo EU kot celota povečala svoje naložbe  
v raziskave in inovacije na 3 % BDP  do leta 2020.

OD ZAMISLI DO IZVEDBE
Uspeh: Poskrbeli smo, da od zamisli do izvedbe preteče manj časa in da 
izdelek hitreje pride na trg, zlasti za mala in srednje velika podjetja. 
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Twitter: @innovationunion

Evropa je tik za petami vodilnih držav v  svetu po uspešnosti 
in rasti inovacij.

Javno–zasebno partnerstvo EU se ukvarja s  
„tovarnami prihodnosti“.

U
sp

eš
no

st
 in

ov
ac

ij

Povprečna letna rast v uspešnosti inovacij

©
 FESTO
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JANUSZ LEWANDOWSKI
Evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun

V PRIHODNJIH SEDMIH LETIH TISOČ MILIJARD EVROV NALOŽB
Uspeh: Za obdobje 2014–2020 smo zagotovili proračunska sredstva 
v višini tisoč milijard evrov, ki jih bo EU vložila v naše gospodarstvo in 
družbo ter tako pripomogla k boljšemu življenju naših državljanov.

Z močnim in trdnim 
proračunom bo 

močna in trdna tudi 
Evropska unija

Prav to namreč potrebuje 20 milijonov evrop-
skih malih in srednjih podjetij, približno 100 000 
mest in regij, na tisoče laboratorijev in univerz ter 
mnogi drugi prejemniki proračunskih sredstev EU.

Močen in trden proračun, ki prispeva k močni in 
trdni EU. Novi proračun smo posodobili, da bi 
lahko več vložili v gospodarsko rast, raziskave, 
izobraževanje, humanitarno pomoč in pomoč 
mladim brezposelnim.

Novi sedemletni proračun EU v višini 1 000 milijard evrov 
bo podprl gospodarsko rast, raziskave, izobraževanje, mlade 

brezposelne in humanitarno pomoč.
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Zelo resno smo se lotili naloge, da je treba izbolj-
šati dostopnost proračunskih sredstev EU, in sicer 
predvsem z bolj razumljivimi, dostopnejšimi in 
enostavnejšimi finančnimi pravili. Znatno smo 
spremenili splošna finančna pravila, ki veljajo za 
vsak porabljen evro evropskega proračuna.

Enostavnejša pravila prinašajo tudi večjo odgovor-
nost. Evropska komisija je sklenila, da bo vsak pre-
jemnik sredstev EU prejel plačilo v 90 dneh. Vso 
dokumentacijo zdaj prejemamo elektronsko, kar 
pomeni manj administrativnih opravil, manj izgu-
bljenih dokumentov in boljši pregled nad finanč-
nimi sredstvi.

Proračunska sredstva EU so orodje, s katerim v 
času krize krepimo realno gospodarstvo, so torej 
vzvod, ki bo Evropo dvignil iz krize. S sredstvi iz 
sklada za razvoj podeželja in kohezijskega sklada 
smo od leta 2007 do danes ustvarili najmanj 600 
000 delovnih mest. Še 174 000 delovnih mest 
smo do leta 2011 omogočili z javnimi razpisi v 
raziskavah in razvoju. S sredstvi EU smo do konca 
leta 2012 podprli tudi 80 000 zagonskih podjetij 
in neposredno pomagali približno 200 000 malim 
in srednjim podjetjem. Omogočili smo študent-
ske izmenjave in pomagali državam članicam ob 
zunanjih mejah EU obvladati migracijske valove.

Vse to nam je uspelo kljub temu, da je proračun EU 
v primerjavi s proračuni držav članic pravzaprav 
majhen. Predstavlja le 1 % celotnega prihodka, ki 
ga v Evropi ustvarimo vsako leto, oziroma znaša 
manj kot 1 evro na evropskega državljana na dan. 

PRORAČUN EU PODPIRA UKREPE V ČASU KRIZE
Uspeh: Novi večletni proračun smo odločno usmerili  v gospodarsko rast 
in zaposlovanje.        

ENOSTAVNA FINANČNA PRAVILA, KI JIH JE LAHKO UPORABLJATI
Uspeh: Uvedli smo enostavnejša pravila, inovativnejše sisteme in manj 
drage postopke
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Poenostavljena pravila, inovativnejši sistemi in cenejši postopki 
bodo upravičencem olajšali pot do finančnih sredstev EU.

Proračun EU predstavlja zgolj 1 % celotnega letnega prihodka, ki 
ga ustvari Evropa, in manj kot 1 evro na državljana na dan.

Letni obseg gospodarstva EU
1 % Proračun EU

41

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm


MARIA DAMANAKI
Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo

VEČ RIB V MORJU IN NA JEDILNIKU  – VEČJI PRIHODEK ZA RIBIČE IN 
RIBOGOJCE
Uspeh: V zadnjih petih letih se je število zdravih staležev rib v Evropi 
potrojilo.

Ohranimo morje za 
prihodnost

Evropska komisija je ukrepala proti prelovu in 
zavržkom neželenih rib, ki ogrožajo ribje staleže 
in delovna mesta.

V Severno-vzhodnem Atlantiku smo pomagali 
ohraniti ogrožene staleže rib: število prelovljenih 
staležev se je izredno znižalo, in sicer s 94  %  
(32 od 34 staležev) leta 2005 na 39  % (16 
od 41 staležev) leta 2012. V Sredozemskem in 
Črnem morju je treba storiti še veliko, vendar 
je bil dosežen znaten napredek: stalež mod-
roplavutega tuna, ki mu je grozilo izumrtje, je 
ponovno na trajnostni ravni.

Ponosni smo, da bomo z našo novo in radikalno 
ribiško politiko podprli dinamični ribiški sektor 
in zagotovili primeren življenjski standard za 
ribiške skupnosti. Poskrbeli bomo, da se lahko 
morske ribe lovijo, prodajajo, kupujejo in uživajo, 
ne da bi se pri tem staleži izčrpali, tako da bodo 
ribe na voljo tudi prihodnjim generacijam.

Z ukrepi proti prelovu in zavržkom neželenega ulova nam je 
uspelo dramatično zmanjšati število prelovljenih staležev. 

Delež prelovljenih staležev v severovzhodnem Atlantiku
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Nezakonit ribolov znaša najmanj 15  % skupnega 
svetovnega ulova. EU je največji uvoznik rib na 
svetu, vendar ne dovoljuje več uvoza rib, ki bi 
bile ulovljene nezakonito ali netrajnostno kjer koli 
v svetu. Ukrepamo proti državam, ki dopuščajo 
nezakonit ribolov, in sodelujemo z državami, kot 
so Združene države in Japonska, da zagotovimo 
pravilno izvajanje celotnega procesa od ulova do 
prodaje na trgu.

Bistvenega pomena je, da so naša morja odprta 
in varna ter da sodelujemo z drugimi državami 
po svetu in spoštujemo pomorsko pravo. EU je 
sprejela nalogo zagotavljanja pomorske varnosti 
v občutljivih regijah v svetu – zlasti v boju proti 
piratstvu na Afriškem rogu. Naša naloga zajema 
tudi druga področja, na primer raziskovanje oce-
ana in inovativne pomorske tehnologije.

V času gospodarske krize in velike brezposelnosti 
moramo uporabiti možnosti, ki nam jih ponujajo 
evropska morja. Program Modra rast Evropske 
komisije omogoča dobro ravnotežje med zaščito 
morskega okolja in njegovim izkoriščanjem – 
modrim gospodarstvom. Omogoča nam, da bomo 
do leta 2020 ustvarili 1,6 milijona novih delovnih 
mest na področjih, kot so:

•	 obnovljivi viri energije, denimo energija 
vetra, plimovanja in valov;

•	 turizem (križarjenja, jadranje, potapljanje, 
kopališki turizem);

•	 nafta, plin in drugi mineralni viri;

•	 biotehnologija, ki se uporablja za proizvo-
dnjo zdravil in kozmetičnih izdelkov;

•	 ribolov in akvakultura.

Do danes je Evropska komisija financirala več pro-
jektov po vsej Evropi, s katerimi je podprla obalne 
skupnosti v teh sektorjih.

NAŠA MORJA KOT VIR BLAGINJE
Uspeh: Morje, naše „modro gospodarstvo“ smo spremenili v vir gospodarske 
rasti in blaginje. 

VARSTVO MORJA V EVROPI IN PO SVETU
Uspeh: Vodimo politiko ničelne tolerance do nezakonitega in neodgovornega 
ribolova po vsem svetu.
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EU je prevzela skrb za pomorsko varnost v občutljivih regijah 
v svetu.

Z novo ribiško politiko se zavzemamo za dinamično ribiško 
industrijo in dostojen življenjski standard ribiških krajev. 

V obalnih skupnostih smo 
podprli več kot 6 000 
projektov, ki so omogočili 
nastanek 20 000 novih 
delovnih mest.
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KRISTALINA GEORGIEVA
Evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno 
pomoč in krizno odzivanje

EU JE NAJVEČJA SVETOVNA DAROVALKA HUMANITARNE POMOČI
Uspeh: Evropski državljani za humanitarno pomoč vsako leto prispevajo zgolj 2 
evra na prebivalca, vendar s temi sredstvi pomagamo več kot 120 milijonom 
žrtev spopadov in nesreč po vsem svetu, od spopadov v Siriji do uničujočega 
potresa na Haitiju leta 2010 in tropskega ciklona Haiyan na Filipinih leta 2013. 

Humanitarna 
pomoč po evropsko: 

hitra, usklajena in 
učinkovita

V Siriji in sosednjih državah z 2,7 milijarde evrov 
(od tega 615 milijonov evrov sredstev Evropske 
komisije) pomagamo pri obvladovanju največje 
humanitarne krize zadnje generacije. Vendar pa 
EU ne pomaga samo pri najvidnejših katastro-
fah: sedmina sredstev EU za humanitarno pomoč 
se porabi za „pozabljene krize“, ki so izginile z 
naslovnic medijev. Širša mednarodna skupnost 
denimo sploh ni opazila razmer v Srednjeafriški 
republiki, dokler nasilje ni doseglo nevzdržne 
stopnje, vendar je Evropska komisija že dolgo 
pred tem žrtvam pomagala z obsežno humanit-
arno in strokovno pomočjo na terenu. V Sahelu, 
ki ima zaradi podnebnih sprememb vedno večje 
težave zaradi suše, si prizadevamo za krepitev 
odpornosti: pomoč najbolj ranljivim skupnostim 
za spopadanje z morebitno katastrofo.

Evropska komisija je ustanovila tudi evropski 
prostovoljski program za humanitarno pomoč 
EU Aid Volunteers, ki mladim Evropejcem 
omogoča, da sodelujejo v humanitarnih projek-
tih po vsem svetu.

Humanitarna pomoč stane le 2 evra na prebivalca letno,  
z njo pa EU vsako leto pomaga več kot 120 milijonom žrtev 

oboroženih spopadov in nesreč v svetu.

Za humanitarno 
pomoč manj kot  
1 % proračuna EU

Ali nekaj več 
kot 2 evra na 
prebivalca letno

In več kot 120 
milijonov ljudi letno 
deležni pomoči 
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Pobuda EU Otroci miru finančno podpira human-
itarne projekte za otroke, ki živijo na območjih 
oboroženih spopadov, jim omogoča šolanje 
in psihološko pomoč pri premagovanju vojnih 
travm.

EU je s svojimi sredstvi več kot podvojila vred-
nost Nobelove nagrade na skupaj 2 milijona 
evrov. Lani smo s temi sredstvi pomagali 28 000 
otrokom v Pakistanu, Demokratični republiki 
Kongo, Etiopiji, Kolumbiji in Ekvadorju, pa tudi 
sirskim beguncem v Iraku.

Letos je EU znova podvojila razpoložljiva sred-
stva. Zato bomo lahko pomagali več kot 80 000 
mladim v še več državam, med drugim v Južnem 
Sudanu, Čadu, Srednjeafriški republiki, Somaliji, 
Afganistanu, Iraku in Mjanmaru.

Evropska komisija s pomočjo centra za usklajeva-
nje nujnega odziva 24 ur dnevno in vse dni v tednu 
spremlja svetovne dogodke, določa zemljepisno 
lego tveganih področij in zagotavlja ažurne infor-
macije skupnim evropskim operacijam za hitro 
ukrepanje.

Center za usklajevanje nujnega odziva skrbi tudi 
za usklajevanje prostovoljnega nabora opreme in 
strokovnjakov iz držav članic, kar omogoča načr-
tno in hitro napotitev na krizna območja.

V zadnjih štirih letih smo sistem uporabili več kot 
80-krat za nujne primere v Evropi in v svetu: od 
gozdnih požarov v južni Evropi in poplav v srednji 
Evropi do katastrof na Japonskem, v Libiji, Siriji in 
na Filipinih. 

HITREJŠI IN BOLJ USKLAJEN ODZIV NA KRIZE V EVROPI IN V SVETU
Uspeh: Za hitrejši in bolj učinkovit odziv na katastrofe v svetu smo maja 
2013 ustanovili evropski center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC).

ZA MIRNO OTROŠTVO OTROK V SVETU
Uspeh: Ko je EU leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir, je denarni 
del nagrade namenila pomoči otrokom, ki odraščajo na območjih 
oboroženih spopadov.
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Pobuda Otroci miru poskuša otrokom v vojnih predelih vrniti 
otroštvo.

Evropski center za usklajevanje nujnih ukrepov spremlja 
dogajanje v svetu in koordinira pošiljanje pomoči EU.
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GÜNTHER OETTINGER
Evropski komisar za energetiko

ENOTNI EVROPSKI TRG ZA ENERGIJO PRINAŠA GOSPODINJSTVOM 
IN GOSPODARSTVU NAJUGODNEJŠE CENE  
Uspeh: Razdrobljene in ločene nacionalne energetske sisteme 
povezujemo v vseevropski trg.

Trajnostna energija 
za trajnostno 
prihodnost

Za energetska podjetja to pomeni poslovanje po 
poštenih in preglednih konkurenčnih pravilih in 
dostop do trgov v soseščini. Učinki so že vidni, saj 
najmanj 14 evropskih energetskih podjetij posluje 
v več kot eni državi članici. Potrošniki se lahko brez 
težav odločijo za drugega dobavitelja in najugo-
dnejšo ceno. To pomeni, da lahko dobavitelja ele-
ktrike in plina zamenjajo brez dodatnih stroškov, 
operater omrežja pa mora zamenjavo opraviti v 
treh tednih.

S povezovanjem energetskih trgov v EU se veča 
tudi solidarnost v času krize. Če je dobava energije 
motena, tako kot denimo leta 2009, ko je Evropa 
doživela eno najhujših kriz pomanjkanja plina v 
svoji zgodovini, si lahko države članice razdelijo 
rezerve.

Zelo pomembno je, da vseh 28 držav članic pove-
žemo v enotni trg, tako da bodo energetski otočki, 
kakršne so baltske države, postali preteklost. Enotni evropski trg z energijo koristi proizvajalcem  

in potrošnikom.
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Več kot 20 % elektrike v EU dobimo danes iz 
obnovljivih virov energije. Evropska komisija si z 
ukrepi prizadeva še povečati ta delež in podpira 
pridobivanje elektrike iz novih obnovljivih virov, 
denimo z izkoriščanjem valovanja in plimovanja 
naših oceanov.

Z zakonodajo EU je podprla znižanje računov za 
energijo za gospodinjstva in podjetja in v svojem 
mandatnem obdobju dvignila energijsko učinko-
vitost v Evropi na najvišjo raven doslej. Gospo-
dinjski aparati, denimo hladilniki, prihranijo v 
svojem celotnem obdobju delovanja tudi do 600 
evrov, medtem ko je treba pri gradnji stavb, teh 
največjih potratnežev energije, zdaj upoštevati 
stroge standarde energijske učinkovitosti.

Tri četrtine Evropejcev živi danes v mestih, ki 
porabijo 70 % vse energije EU. Evropska komi-
sija je zato uvedla pobude, s katerimi želi mesta 
spremeniti v bolj zdrave in čistejše kraje.

Po velikih nesrečah v Mehiki in Fukušimi je Evrop-
ska komisija uvedla predpise, ki na vseh 1 000 
naftnih in plinskih ploščadih v vodah EU uvajajo 
najstrožje varnostne standarde, ter prvič doslej 
izvedla stresne teste za vseh 145 jedrskih reak-
torjev v EU.

Evropska komisija je poleg tega predlagala izbolj-
šave v zakonodaji EU glede jedrske varnosti, da 
bi tako zagotovila pravilno uporabo varnostnih 
standardov EU in preprečila nesreče, kakršna se 
je zgodila v Fukušimi. Tako je tudi dosegla, da 
nacionalni upravni organi z boljšim medseboj-
nim sodelovanjem stalno izboljšujejo varnostne 
standarde v EU in jamčijo za kar najučinkovitejše 
ukrepanje v primeru jedrske nesreče.

ZA VARNEJŠO ENERGIJO
Uspeh: Skrbimo za najvišje standarde varnosti pri proizvodnji energije.

TRAJNOSTNA IN OKOLJSKO ODGOVORNA ENERGETSKA POLITIKA
Uspeh: Sprejeli smo ukrepe za povečanje deleža elektrike, pridobljene iz 
obnovljivih virov.
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Za ploščadi za vrtanje nafte in zemeljskega plina v vodah EU 
veljajo zakoni, ki zagotavljajo spoštovanje najvišjih standardov 

kakovosti.

Komisija si prizadeva povečati možnosti uporabe obnovljivih 
virov energije v EU in količino elektrike, ki jo pridobimo iz njih.

©
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JOHANNES HAHN
Evropski komisar za regionalno politiko

NALOŽBE V EVROPSKE REGIJE ZA DOLGOROČNO GOSPODARSKO RAST V EU
Uspeh: Korenito smo spremenili porazdelitev regionalnih naložb, ki zdaj v 
večji meri upoštevajo potrebe regij EU.

Prilagojene 
rešitve za evropske 

regije

Nova regionalna politika skupaj z Evropskim soci-
alnim skladom zagotavlja finančno podporo v 
višini 350 milijard evrov za mala in srednje velika 
podjetja, raziskave in inovacije, obnovljive vire 
energije, nova delovna mesta, izobraževanje in 
ključne omrežne infrastrukture. Da bi lahko države 
kar najbolje izkoristile vložena finančna sredstva, 
morajo naložbe upoštevati cilje strategije za dol-
goročno gospodarsko rast. Evropska unija ne bo 
vlagala v države in regije, ki še niso izvedle potreb-
nih reform.

Danes večina evropskih državljanov živi v mestih, 
ki jim EU namenja več kot polovico finančnih sred-
stev. Vsak cent, ki se porabi za promet, zdravje ali 
izboljšanje energetske učinkovitosti in obnovljivosti 
virov, je naložba v uresničevanje ciljev regionalne 
politike EU. Vse informacije so vedno na voljo jav-
nosti, tako da se lahko sami prepričate o napredku 
pri izpolnjevanju teh ciljev.

Kar najbolje si prizadevamo izkoristiti razpoložljiva 
finančna sredstva in zagotoviti, da regionalne 
naložbe dejansko prispevajo k dvigu konkurenčno-
sti regij EU in izboljšanju življenjskega standarda 
evropskih državljanov.

Z novo regionalno politiko podpiramo projekte, kot je Most 
miru v Derryju na Irskem.
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Regionalna politika EU je temelj čezmejnega sode-
lovanja. Evropska komisija je uvedla nove oblike 
pomoči državam članicam, ki spodbujajo sodelo-
vanje in združevanje virov pri reševanju skupnih 
izzivov na območjih, kot so Podonavje, Baltsko 
morje, Jadransko in Jonsko morje ter Alpe.

Poleg tega trenutno financira 8 500 projektov čez-
mejnih skupnosti.

Zaščita državljanov vključuje tudi zagotavljanje 
pomoči v kriznih razmerah. Potres v italijanski 
pokrajini Abruzzo je denimo uničil infrastrukturo, 
hiše, javne zgradbe in podjetja v regiji. Unija je pri-
zadeti pokrajini namenila pomoč evropskega soli-
darnostnega sklada, ki omogoča odpravo škode 
po naravni nesreči. 

Milijonom ljudi v 14 državah članicah smo zago-
tovili skoraj 2 milijardi evrov pomoči , več kot 7,3 
milijarde evrov pa smo namenili preprečevanju 
elementarnih nesreč.

Medtem ko so države članice prizadevale s krče-
njem javne porabe uravnotežiti svoje proračune in 
je zaradi finančne krize usahnilo zasebno financi-
ranje, smo s finančnimi sredstvi regionalne politike 
skušali omiliti posledice krize.

Tako smo ustvarili skoraj 600 000 novih delovnih 
mest po vsej Evropi. V številnih državah članicah 
ta sredstva predstavljajo več kot 60 % proračuna 
za naložbe.

Cilj regionalne politike EU je ohraniti konkurenč-
nost EU. V ta namen je EU namenila več kot 85 
milijard evrov raziskavam, razvoju, inovacijam in 
storitvam.

Do konca leta 2012 je EU z naložbenimi sredstvi 
regionalne politike več kot petim milijonom ljudi 
omogočila dostop do širokopasovnega interneta. 
Prav tako je izboljšala kakovost življenja evropskih 
državljanov: 3,3 milijonu ljudi je zagotovila dostop 
do pitne vode, 5,5 milijonu pa priključek na kanali-
zacijsko omrežje s čistilno napravo.

NALOŽBE KOT PODPORA EVROPSKIM REGIJAM V ČASU 
GOSPODARSKE KRIZE
Dosežek: Evropskim regijam smo zagotovili finančna sredstva, da bi lažje 
prebrodila gospodarsko in finančno krizo.

ODZIV NA NOVE IN NEPREDVIDENE IZZIVE
Uspeh: Našli smo nove načine za obravnavo čezmejnih vprašanj in 
pomoč državljanom pri odpravljanju posledic naravnih nesreč.
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Sredstva evropskega solidarnostnega sklada smo namenili za 
popotresno obnovo v italijanski pokrajini Emilia Romagna.

S sredstvi regionalne politike smo 3,3 milijona evropskih 
prebivalcev omogočili dostop do čiste pitne vode.
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CONNIE HEDEGAARD
Evropska komisarka za podnebne ukrepe

VKLJUČEVANJE PODNEBNIH UKREPOV V VSE POLITIKE EU
Uspeh: Zagotovili smo, da bo 20 % proračuna Unije namenjenega 
podnebnim ukrepom, boj proti podnebnim spremembam bo tudi 
vključen v vse glavne programe porabe EU.

Na čelu boja 
proti podnebnim 

spremembam

Evropska komisija je uspešno predlagala, da se 
20 % proračuna EU v višini 960 milijard evrov 
za obdobje 2014–2020 nameni podnebnim 
ukrepom. V primerjavi s prejšnjim proračunom 
je to trikratno povečanje. Unija vključuje ukrepe 
za prilagajanje na podnebne spremembe in 
prizadevanja za zmanjšanje emisij v vse glavne 
programe porabe EU, zlasti regionalno politiko, 
energetiko, promet, raziskave in inovacije ter 
skupno kmetijsko politiko. Boj proti podneb-
nim spremembam je eno prednostnih področij 
Evropske komisije in države so svojo politično 
zavezo podprle z znatnimi finančnimi sredstvi.

Danes je v okolju prijaznih gospodarskih panogah 
zaposlenih 4,2 milijona evropskih državljanov, 
zgolj v sektorju obnovljivih virov energije pa 
je bilo v zadnjih petih letih ustvarjenih več kot 
300 000 delovnih mest.

S podnebnimi ukrepi Evropske komisije smo v zadnjih petih 
letih omogočili nastanek več kot 300 000 delovnih mest v 

sektorju obnovljivih virov energije.

©
 Vattenfall
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Evropska komisija je dosegla, da so vse države 
članice in institucije EU pred začetkom pogajanj v 
Durbanu zavzele enotno stališče in strategijo. Za to 
si prizadeva tudi pred sprejetjem novega podneb-
nega sporazuma, predvidoma leta 2015 v Parizu.

Predlagali smo tudi zakonodajne akte, ki so pripo-
mogli k zmanjšanju emisij EU za 18 % v primerjavi 
z letom 1990, čeprav se je BDP v istem časov-
nem obdobju povečal za 45 %. V teh zakonodaj-
nih aktih smo določili jasne cilje: EU naj bi do leta 
2020 zmanjšala emisije za 20 % in za 40 % do 
leta 2030.

Evropska komisija je predlagala posebne cilje 
glede emisij toplogrednih plinov in deleža energije 
iz obnovljivih virov, ki jih je treba doseči do leta 
2030. Na podlagi teh ciljev bodo podjetja, ki 
ustvarjajo delovna mesta, lažje sprejemala svoje 
poslovne odločitve, energetski sektor pa bo EU 
zagotovil stabilno oskrbo z energijo z najnižjimi 
možnimi stroški.

Evropska komisija je tudi pripravila načrt, ki bi EU 
omogočil zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 
80–95 % do leta 2050. Prvič doslej imamo jasno 
predstavo o tem, kako lahko EU na stroškovno 
učinkovit način preide na čisto, konkurenčno in 
okolju prijazno družbo.

DOLGOROČNA VARNOST ZA PODJETJA, KI VLAGAJO V PROJEKTE S 
PODROČJA PODNEBNIH IN ENERGETSKIH UKREPOV
Uspeh: Podjetjem smo zagotovili dolgoročno varnost, ki jo potrebujejo, 
če želijo vlagati v projekte s področja podnebnih in energetskih ukrepov.

PREVZEMANJE VODILNE VLOGE V MEDNARODNIH POGAJANJIH O 
PODNEBJU 
Uspeh: Evropska unija je zgled v mednarodnih pogajanjih o podnebju

CO
N

N
IE

 H
ED

EG
AA

RD

Komisija je z oblikovanjem dolgoročnih ciljev podjetjem  
zagotovila zanesljivost, ki jo potrebujejo za naložbe  

v podnebne in energetske ukrepe.

EU ima še vedno vodilno vlogo v mednarodnih pogajanjih  
o podnebnih ukrepih.
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ŠTEFAN FÜLE
Evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko

RASTEMO SKUPAJ – HRVAŠKA JE OD 1. JULIJA 2013 ČLANICA EU
Uspeh: Hrvaška je postala nova članica Evropske unije. Še pred dvema 
desetletjema jo je pretresala vojna, zdaj pa je stabilna demokratična država, 
ki lahko sprejme obveznosti članstva v EU in spoštuje standarde EU.

Stabilnost Evrope 
se začne na njenih 

mejah

Pristop Hrvaške je dokaz preobrazbene moči in 
verodostojnosti širitvene politike EU, ki ni kor-
istila samo Hrvaški, ampak celotni EU. Z njo 
pošiljamo celotnemu Zahodnemu Balkanu jasno 
sporočilo: možnost evropske integracije ostaja 
odprta vsem državam, ki to želijo in ki pokažejo 
pripravljenost na politične in gospodarske 
reforme ter izkažejo spoštovanje evropskih 
vrednot, denimo pravne države, demokratičnih 
načel in človekovih pravic.

Pristop Hrvaške k EU je dokaz reformne moči in verodostojnosti 
širitvene politike EU.
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Načelo „več za več“ je spodbuda za več sodelovanja, z 
njim Evropska komisija več reform in večji napredek 
držav nagrajuje z večjo podporo in tesnejšimi vezmi.

EU v okviru evropske sosedske politike sodeluje s 
svojimi južnimi in vzhodnimi sosedami za razvoj 
tesnejšega političnega povezovanja in največje 
možne ekonomske integracije. Sodelovanje temelji na 
skupnih interesih in vrednotah, denimo demokraciji, 
pravni državi, spoštovanju človekovih pravic, socialni 
koheziji, načelih tržnega gospodarstva in trajnostnem 
razvoju.

EU sosedam pomaga na različne načine:

•	 finančna pomoč – za projekte evropske sosedske 
politike je v obdobju 2007–2013 namenila 
nepovratna sredstva v višini 12 milijard evrov;

•	 gospodarsko povezovanje in dostop do trga EU 
– leta 2011 je skupni obseg trgovine med EU 
in državami evropskega sosedstva znašal 230 
milijard evrov;

•	 lažje potovanje v EU – leta 2012 so v EU izdali 
3,2 milijona schengenskih vizumov za državljane 
držav evropskega sosedstva, zlasti študente;

•	 tehnična in politična podpora.

S tem, ko poskrbimo za izpolnjevanje temeljnih 
zahtev in uporabimo pošten, a odločen pristop, se 
poveča verodostojnost procesa širitve, ki se osredo-
toča na vrednote, načela in temeljite reforme. Tako 
so države resnično pripravljene na pristop k EU.

Napredek države v postopku pridruževanja ocenju-
jemo na podlagi dokazane uspešnosti, tj. upošte-
vamo samo konkretne rezultate in učinke reform v 
praksi. Vprašanje pravne države rešimo na začetku 

pristopnih pogajanj, redno spremljamo tudi izvaja-
nje reform. Poseben poudarek namenjamo gospo-
darskemu upravljanju, konkurenčnosti in gospodar-
ski rasti, da države lažje izpolnijo ekonomska merila 
za pristop in da olajšamo ekonomsko konvergenco. 
Tehnična in finančna predpristopna pomoč podpira 
uresničevanje teh dveh prednostnih ciljev.

ŠIRIMO OBMOČJE MIRU, BLAGINJE IN STABILNOSTI V EU
Uspeh: Začeli smo pristopna pogajanja s Črno goro, prelomni sporazum o 
normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom* je odprl vrata pogajanjem  
o pristopu Srbije in o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu s Kosovom*.

SPREMEMBE V SOSEDSTVU EU
Uspeh: Uvedli smo novo politiko, ki temelji na načelu „več za več“ in 
podpira partnerske države pri prehodu na demokracijo in spoštovanje 
človekovih pravic.
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Evropska sosedska politika pomaga evropskim partnerskim 
državam pri krepitvi demokratičnih institucij in varstva človekovih 

pravic.

*To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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LÁSZLÓ ANDOR
Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

REŠEVANJE BREZPOSELNOSTI MLADIH
Uspeh: Naša prednostna naloga je bila pomagati mladim pri iskanju 
zaposlitve.

Pomoč ljudem 
pri iskanju dela – 
vključujoč trg dela

Brezposelnost mladih zaradi gospodarske krize 
je ogrozila prihodnost celotne generacije. Evrop-
ska komisija je uvedla Jamstvo za mlade po 
vsej EU, v okviru katerega morajo države čla-
nice zagotoviti, da vsi mlajši od 25 let v štirih 
mesecih po zaključku formalnega izobraževanja 
ali začetka brezposelnosti prejmejo individualno 
svetovanje in ponudbo za zaposlitev, nadaljnje 
izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

Za izvajanje Jamstva za mlade so za države 
članice na voljo sredstva Evropskega social-
nega sklada (več kot  10 milijard evrov letno) 
in pobude za zaposlovanje mladih ( 6 milijard 
evrov v obdobju 2014–2020).

Evropska komisija je Jamstvo za mlade dopol-
nila z ustanovitvijo evropske koalicije za vajeni-
štva in evropskega okvira za kakovost priprav-
ništev. S tem zagotavlja kakovostnejše delovne 
izkušnje s pripravništvi.

Komisar Andor se je v tovarni letalskih motorjev General  
Electric Aircraft Engines (Nantgarw, Wales) seznanil  

s programom vajeništva. 
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Pogoji za delavce, ki se želijo preseliti v drugo 
državo članico, so bili vedno bolj zaskrbljujoči. 

Komisija je dosegla dogovor o:

•	 izvajanju pravil proti socialnemu dampingu, 
kadar se delavci začasno napotijo v drugo 
državo članico;

•	 boljšem spoštovanju in izvajanju pravic 
delavcev, ki se preselijo v drugo državo EU;

•	 boljšem varovanju mobilnih delavcev pred 
diskriminacijo zaradi državljanstva, zlasti 
glede dostopa do delovnih mest, plač in 
delovnih pogojev;

•	 varstvu pokojninskih pravic mobilnih delav-
cev.

Za ljudi, ki iščejo zaposlitev v drugi državi EU, 
je Evropska komisija izboljšala portal EURES, 
tako da je povečala število oglaševanih delovnih 

mest in zagotovila informacije o zaposlitvi v EU.   
EURES daje informacije o skoraj dveh milijonih 
prostih delovnih mest in več kot 30 000 deloda-
jalcih ter informacije o plači, socialni varnosti in 
delovnih pogojih v državah članicah EU..

Med najvidnejšimi posledicami gospodarske krize 
je veliko povečanje deleža evropskih državljanov, ki 
jim grozi revščina. V okviru strategije Evropa 2020 
za pametnejšo, trajnejšo in bolj vključujočo rast se 
je Evropska komisija jasno zavezala za odpravlja-
nje revščine in se z državami članicami dogovo-
rila, da naj bi do leta 2020 revščine rešili najmanj 
20 milijonov ljudi. Države članice morajo najmanj 
20 % svojih virov iz Evropskega socialnega sklada 
uporabiti za socialno vključevanje, izboljšanje zna-
nja in spretnosti ter za zaposlovanje prikrajšanih 
oseb. Za vso EU je na voljo 20 milijard evrov.

Evropska komisija je tudi zagotovila smernice za 
države članice za uspešnejše izvajanje socialnih 
politik. Ustanovljen je bil nov sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim s proračunom  3,8  mili-
jarde evrov, ki naj bi zagotovil materialno pomoč in 
spodbujal socialno vključevanje.

ODPRAVA REVŠČINE
Uspeh: Odpravljanje revščine je izrecna zaveza EU.

POMOČ MOBILNIM DELAVCEM
Uspeh: Delavcem smo omogočili večjo mobilnost v EU.
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Komisar Andor na obisku romske vasi fresk Bódvalenke 
(Madžarska), kjer vključevanje Romov poteka s projekti 

socialnega gospodarstva.

Govor komisarja Andorja na konferenci o mobilnosti delavcev 
(univerza v Bristolu).
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CECILIA MALMSTRÖM
Evropska komisarka za notranje zadeve

SKUPNI EVROPSKI AZILNI SISTEM 
Uspeh: Vzpostavili smo skupni azilni sistem EU, ki s prosilci za azil 
ravna človeško.

Odprta in varna 
Evropa

Evropska komisija je uspešno končala pogaja-
nja o novih pravilih, ki določajo način sprejema in 
obravnave prosilcev za azil, ko prispejo v eno od 
držav članic Evropske unije. Sistem sloni na novih 
vseevropskih pravilih glede standardov varstva in 
sprejema.   Prosilci za azil bodo imeli v vsej Evrop-
ski uniji enake možnosti za mednarodno zaščito in 
zagotovljen dostojen življenjski standard, tj. bivanj-
ske razmere, oblačila, hrana, socialna nadomestila.  

Leta 2013 je v Evropski uniji zaprosilo za azil sko-
raj 435 000 ljudi. Največ, 12 % vseh prosilcev, jih 
je prišlo iz Sirije. Največ, 70 % vseh prosilcev, jih 
je prošnjo za azil vložilo v petih državah članicah 
(Nemčija, Francija, Švedska, Združeno kraljestvo, 
Italija). 

Španska obalna straža je blizu otoka Tenerife, Kanarski otoki, prestregla tradicionalno ribiško ladjo, polno priseljencev.
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V času od 2008 do 2010 je bilo v Evropi odkri-
tih skoraj 24 000 žrtev trgovine z ljudmi. Evrop-
ska komisija je uspešno uvedla strožje kazni za 
trgovce z ljudmi in obvezno zaščito in pomoč za 
žrtve v vseh državah članicah EU. V vsej EU so 
začeli izvajati akcijski načrt preganjanja trgovine z 
ljudmi, ki se loteva vzrokov težav.

Evropska komisija je pripravila tudi nove predpise o 
boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, ki zajemajo 
pregon storilcev kaznivega dejanja, zaščito žrtev 
in preventivne ukrepe. Evropska policijska agencija 
Evropol je ustanovila evropski center za boj proti 
kibernetski kriminaliteti, ki preganja spolno zlorabo 
in prevare na spletu.  Center je uspešno izvedel 
številne aretacije. 

Na pobudo Evropske komisije in Združenih držav 
Amerike je 52 držav oblikovalo svetovno zavezni-
štvo proti spolni zlorabi otrok na internetu. Skupno 
sodelovanje omogoča hitrejše odkrivanje in pomoč 
žrtvam ter sojenje storilcem. 

Evropska komisija je pripravila prvo poročilo o boju 
proti korupciji, ki prinaša podatke o korupciji v vseh 
državah EU in priporoča najustreznejše protikorup-
cijske ukrepe. Vsebuje priporočila za posamezne 
države ter med drugim predlaga večjo transpa-
rentnost pri financiranju političnih strank, razkritje 
premoženja, kadar je to potrebno za preprečitev 
navzkrižja interesov, in povečanje zmogljivosti 
organov pregona.  

Zaradi korupcije izgubijo davkoplačevalci v EU 
okoli 120 milijard evrov letno, kar je skoraj enako 
celotnemu letnemu proračunu EU. 

Evropska komisija je kot del ukrepov v boju proti 
organiziranemu kriminalu pripravila novo zakono-

dajo o zaplembi sredstev, pridobljenih s kaznivim 
dejanjem, ki omogoča hitro zamrznitev sredstev 
kriminalcev, kadar se tožilci bojijo, da bi drugače 
sicer izginila. 

BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU  
Uspeh: Javno smo izpostavili kriminalne dejavnosti, pripravili prvo 
poročilo o boju proti korupciji in se lotili organiziranih kriminalnih združb 
pri njihovem dobičku.

BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI IN SPOLNI ZLORABI OTROK 
Uspeh: Preprečujemo trgovino z ljudmi in spolno zlorabo otrok.
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Komisija odločno ukrepa proti trgovini z ljudmi in spolni 
zlorabi otrok. 

Z bojem proti korupciji smo zmanjšali škodo v višini več milijard 
evrov, ki jo EU vsako leto povzročajo nezakonita dejanja. 
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DACIAN CIOLOŞ 
Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja

POSODOBLJENA KMETIJSKA POLITIKA: KAKOVOSTNA HRANA ZA 
POTROŠNIKE IN KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA ZA KMETE
Uspeh: Spodbudili smo gospodarsko rast v kmetijstvu in povečali izvoz, 
zlasti nekaterih gospodarstev, ki jih je kriza najbolj prizadela..

Nove perspektive 
skupne kmetijske 

politike

Gospodarska kriza je imela močan vpliv na naše 
kmetijstvo in podeželsko gospodarstvo, ki več kot 
500 milijonov evropskih potrošnikov oskrbujeta 
z varno in zdravo hrano. Skupna kmetijska poli-
tika je zato 12 milijonom evropskih kmetov zago-
tovila finančna sredstva, podprla je tudi več kot 
46 milijonov delovnih mest v živilskopredelovalni 
industriji. S trgovinskimi sporazumi smo ustvarili 
dodatne možnosti izvoza, sprejeli smo tudi sklepe 
o geografskih označbah in novih programih pro-
mocije, s katerimi bomo spodbudili povpraševanje 
po evropskih proizvodih. Med novimi pobudami so 
bili tudi ukrepi za spodbujanje mladih pri odločanju 
za delo v kmetijstvu in zmanjšanje upravnega bre-
mena za šole, ki želijo s ponudbo sadja in mlečnih 
izdelkov izboljšati prehranjevalne navade mladih 
in preprečiti debelost otrok. Evropska unija je od 
leta 2010 izvoznica kmetijskih živilskih proizvodov, 
kot je razvidno iz podatkov o razvoju trgovine EU s 
kmetijskimi proizvodi.

Trgovinski sporazumi odpirajo dodatne izvozne priložnosti in 
krepijo povpraševanje po izdelkih, narejenih v EU.

58

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/statistics/graphs/eu-agrifood-trade.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/statistics/graphs/eu-agrifood-trade.pdf


Kar 77 % ozemlja EU se uporablja za kmetijstvo in 
gozdarstvo, zato je skrb za zemljo tudi skrb za našo 
prihodnost, ne samo za sedanjost.

Novi predpisi glede okolju prijaznejšega kmetovanja 
določajo, da bo 30 % neposrednih plačil kmetom 
povezanih z izboljšanjem naravnega okolja, denimo 
z določitvijo posebnih območij, namenjenih poveča-
nju biotske raznovrstnosti. 30 % sredstev iz sklada 
za razvoj podeželja se bo dodelilo uresničevanju 
posebnih regionalnih okoljskih prednostnih ciljev.

Z ukrepi za povezovanje kmetijstva in raziskav 
bo tradicionalni kmetijski sektor lažje izpolnjeval 
potrebe 21. stoletja. Ti ukrepi spodbujajo inovati-
vnost in rešujejo osnovni izziv: kako povečati proi-
zvodnjo ob hkratnem spoštovanju naravnih virov in 
prilagajanju podnebnim spremembam.

Celotna javna poraba za kmetijstvo je precej 
pod 1 % BDP in tako nižja kot za številna druga 
področja. Kmetijstvo ostaja glavni del proračuna 
EU, saj se finančna sredstva zagotavljajo pred-
vsem na ravni EU in ne na regionalni ali lokalni.

Z reformo bo evropsko kmetijstvo postalo 
bolj konkurenčno in bo temeljilo na odločitvah 
kmetov in ne birokratov (odpravljamo denimo 
kvote za mleko in sladkor), hkrati pa bo kme-
tom omogočilo prilagajanje na tržna nihanja 
in krize. Odpravili smo podporo za kmetije na 
podlagi pretekle proizvodnje in poostrili merila 
za upravičenost za aktivne kmete, zato da bo 
pomoč namenjena tistim kmetom, ki zemljo tudi 
obdelujejo in jo uporabljajo, ne samo lastnikom 
zemljišč. Države članice se lahko znotraj novega 
skupnega evropskega okvira svobodneje odlo-
čajo o reševanju posebej občutljivih vprašanj. 
Programi razvoja podeželja bodo zagotovili spo-

štovanje pestrosti podeželskega okolja in tradi-
cij v EU ter podprli regionalne in lokalne naložbe. 
Malim kmetom smo tudi pomagali pripraviti 
dolgoročne poslovne perspektive.

UČINKOVITEJŠA PORABA DENARJA V DOBRO DAVKOPLAČEVALCEV 
Uspeh: Zagotovili smo bolj usmerjen in učinkovitejši proračun za 
kmetijstvo za naslednjih sedem let. Čeprav je realno manjši, je pravičneje 
razdeljen in bolj namenjen izboljšanju zaposlovanja, rasti in okolja, kot je 
razvidno iz prikaza porabe sredstev za SKP.

BOLJE ZA OKOLJE – DOBRO ZA DRUŽBO
Uspeh: Prenovljena skupna kmetijska politika bolj kot kdajkoli prej 
podpira trajnostne kmetijske prakse.

D
AC

IA
N

 C
IO

LO
Ş 

Prizadevamo si, da bi tradicionalni kmetijski sektor zadostil 
potrebam 21. stoletja.

Novi proračun za kmetijstvo je pravičnejši in podpira  
zaposlovanje, gospodarsko rast in skrb za okolje.
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TONIO BORG
Evropski komisar za zdravje

VEČJA OZAVEŠČENOST IN ZMANJŠANJE NEVARNOSTI RAKA
Uspeh: Za zmanjšanje pojavnosti raka smo si prizadevali povečati 
ozaveščenost ljudi in uvedli strogo zakonodajo glede kajenja, ki je vzrok 
največjemu številu smrti v EU, ki bi bile sicer preprečljive.

Na prvem mestu je 
zdravje ljudi

Evropska komisija je ustanovila evropsko partner-
stvo za boj proti raku. Državam članicam želimo 
pomagati, da si izmenjujejo znanje in izkušnje o 
preprečevanju in obvladovanju raka ter pripravijo 
svoje načrte za obvladovanje raka. Zaradi večje 
ozaveščenosti in uveljavljanja smernic EU bo v 
Evropski uniji do leta 2020 opravljenih približno 
500 milijonov presejalnih pregledov za odkrivanje 
raka dojke, materničnega vratu ter debelega čre-
vesa in danke.

Preprečevanje je še vedno glavna prednostna 
naloga. Evropska komisija je uvedla strožje nove 
predpise o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobaka 
in tobačnih izdelkov. Novi predpisi bodo izboljšali 
ozaveščenost o škodljivih učinkih kajenja tobaka, 
zmanjšali privlačnost tobačnih izdelkov za mlade 
in zmanjšali število predčasnih smrti –  zdaj vsako 
leto umre 700 000 ljudi.

Informativne kampanje v EU ozaveščajo o nevarnosti raka 
pri kajenju, najpogostejšem vzroku smrti, ki bi jih bilo 

mogoče preprečiti.
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Evropska komisija zagotavlja celosten pristop k 
varnosti hrane „od vil do vilic“ v vseh sektorjih 
prehranske verige. To pomeni, da 100 000 stro-
kovnjakov izvaja uradne preglede v več kot 20 
milijonih obratov v EU – od uvoza v EU in klavnic 
do restavracij in supermarketov, in tako ugotavl-
jajo nevarnost za zdravje ljudi.

Živila so temeljito pregledana, preden se pojavijo 
na naših krožnikih. Nacionalni inšpektorji preve-
rijo navzočnost ostankov pesticidov in kemikalij 
ter mikrobioloških onesnaževalcev. Preverijo tudi, 
če je označevanje pravilno in če se spoštujejo 
pravila higiene.

Uspešno smo tudi vzpostavili sistem sledenja 
izdelkom vzdolž prehranske verige do njihovega 
izvora. To je ključno za učinkovito ukrepanje, 
kadar je ogrožena varnost hrane in se pojavijo 
goljufije z živili.

Evropska komisija je uvedla nova pravila, da bi 
zagotovila spremljanje varnosti vseh zdravil, ki se 
prodajajo na trgu EU, in pravilno ukrepanje v pri-
meru neželenih učinkov. 

Izboljšalo se je tudi sodelovanje pacientov. Pacienti 
so leta 2012 sami prijavili 60 % neželenih učinkov 
več kot v prejšnjih dveh letih. K temu je neposre-
dno pripomogel izboljšani sistem poročanja.

Evropska komisija je uvedla tudi nov simbol 
(navzdol obrnjen črn trikotnik), s katerim označijo 
zdravila, ki jih je treba po vstopu na trg dodatno 
spremljati.

VARNOST ZDRAVIL
Uspeh: Z novimi predpisi smo zagotovili, da so zdravila, ki se prodajajo 
na trgu EU, med najvarnejšimi na svetu.

VARNOST HRANE
Uspeh: Sedanja pravila smo poostrili in kontrole dodatno okrepili, da bi 
lahko evropski državljani uživali najvarnejšo hrano na svetu.

TO
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EU s politiko varne hrane skrbi za zaščito zdravja in interesa 
potrošnikov.

Predpisi EU zagotavljajo, da so zdravila v EU v skladu s stro-
gimi standardi kakovosti, varnosti in učinkovitosti.

©
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NEVEN MIMICA
Evropski komisar za varstvo potrošnikov

DA BODO POTROŠNIKI POVSOD V EVROPI VARNO KUPOVALI 
Uspeh: Rešujemo pritožbe državljanov v zvezi s čezmejnimi nakupi v 
Evropski uniji.

Skrb za potrošnike je 
najpomembnejša

Enotni trg, ki povezuje 28 držav EU, ponuja 
potrošnikom ogromno možnosti in bogato 
ponudbo. Toda potrošniki morajo imeti zag-
otovilo, da so čezmejni nakupi varni. Evropski 
potrošniški centri so od leta 2010 do danes 
uspešno rešili 120 000 pritožb evropskih 
potrošnikov. Obravnavali so še 290 000 dru-
gih zadev in potrošnikom pomagali z nasveti 
glede njihovih pravic. Mrežo evropskih potrošn-
iških centrov financira EU, mreža pa daje 
potrošnikom jamstvo, da lahko mirno kupujejo 
tudi na drugi strani mej.  

Mreža evropskih potrošniških centrov, ki jo financira EU, 
državljanom zagotavlja varnost pri čezmejnih nakupih.
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Varstvo živali ima za evropske državljane velik 
pomen. Z evropsko zakonodajo smo uvedli 
popolno prepoved preskušanja kozmetičnih 
izdelkov na živalih. 27 000 živali tako vsako leto 
obvarujemo pred trpljenjem, kozmetični izdelki, 
ki so bili preskušeni na živalih, pa se na trgu EU 
ne smejo več prodajati.

Evropska komisija je vzpostavila vseevropski 
sistem  hitrega obveščanja (RAPEX), ki sprem-
lja varnost izdelka od njegove izdelave do upo-
rabe in tako skrbi za zaščito zdravja in varnosti 
vseh evropskih potrošnikov. Varnost izdelkov na 
evropskem trgu zagotavljajo tudi predpisi EU o 
varnosti izdelkov. Evropski potrošniki tako vemo, 
da bodo izdelki, ki jih kupimo, varni za nas in 
naše družine.

IZDELKI, KI JIH KUPUJEMO, MORAJO BITI VARNI
Uspeh: Vsako leto preprečimo več kot 2 000 nevarnim izdelkom (od 
igrač do avtomobilov, od oblačil do elektronike), da bi se znašli v 
evropskih trgovinah.

PREPOVED OKRUTNIH POSKUSOV NA ŽIVALIH
Uspeh: Kozmetični industriji smo prepovedali poskuse na živalih.
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Predpisi EU zagotavljajo, da na evropski trg prihajajo samo 
varni izdelki.

Na evropskem trgu ni več dovoljeno prodajati kozmetičnih 
izdelkov, testiranih na živalih.
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Kako do informacij o Evropski uniji
     
NA SPLETU

Informacije v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na portalu Europa:

www.europa.eu

OSEBNO

Povsod po Evropi je na stotine lokalnih informacijskih središč EU.  
Naslov najbližjega središča lahko najdete na spletišču www.europedirect.europa.eu

PO TELEFONU ALI POŠTI

Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o EU. Pokličete lahko na brezplačno telefonsko številko 00 800 
6 7 8 9 10 11 (nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve zveze s številkami 00 800 ali pa te klice 
zaračunavajo) ali na plačljivo številko +32 22999696, če kličete iz države zunaj EU, ali pošljete vprašanje po elektronski pošti 
na spletišču europedirect.europa.eu 

V PUBLIKACIJAH

Publikacije o EU z enim klikom na spletni strani EU Bookshop: bookshop.europa.eu

Informacije in publikacije o Evropski uniji v slovenščini ponujajo:

Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji 
Breg 14 
SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel. +386 12528800 
Internet: http://www.ec.europa.eu/
slovenija  
E-naslov: comm-rep-lju@ec.europa.eu

Evropski parlament 
Informacijska pisarna v Sloveniji

Breg 14 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA

Tel. +386 12528830 
Internet: www.europarl.si 
E-naslov: epljubljana@ep.europa.eu

Slovenija – Doma v Evropi 
Urad Vlade RS za komuniciranje 
Evronabiralnik

Gregorčičeva 25 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA

Enotni kontaktni center: 0802002 
Internet: evropa.gov.si 
E-naslov: ekc@gov.si

Predstavništva Evropske komisije in 
informacijske pisarne Evropskega 
parlamenta so

v vseh državah članicah EU. Evropska 
unija ima tudi številne delegacije po 
vsem svetu.
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