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EVROPSKA KOMISIJA 
 
 
 

IZVAJANJE PAKTA ZA RAST IN DELOVNA MESTA 

POROČILO EVROPSKEMU SVETU, 18. IN 19. OKTOBRA 2012 

Pakt za rast in delovna mesta, o katerem so se voditelji držav oziroma vlad dogovorili na 
junijskem zasedanju Evropskega sveta, je bistveni del odziva Evropske unije na gospodarsko 
in finančno krizo. Pakt dopolnjuje in povečuje trenutna prizadevanja za ponovno 
vzpostavitev finančne stabilnosti in okrepitev ekonomske in monetarne unije. Odločno 
ukrepanje za ustvarjanje rasti in delovnih mest ter ponovno oživitev evropskega 
gospodarstva danes se bo obrestovalo v prihodnjih desetletjih. 

Komisija je predložila vrsto predlogov za spodbujanje rasti, ki so del Pakta za rast in delovna 
mesta, ter tesno sodeluje z Evropskim parlamentom in Svetom, da bo zagotovila hitro 
sprejetje in izvedbo, tako da se bodo pozitivni učinki lahko čim prej odrazili v gospodarstvu. 

Od junija je bil pri nekaterih vidikih Pakta za rast in delovna mesta dosežen obetaven 
napredek, na primer, povečanja kapitala EIB je v teku, dosežen pa je tudi napredek pri 
poskusnih projektnih obveznicah. Vendar so bili rezultati na drugih področjih nezadostni in 
trdna politična zavezanost voditeljev držav oziroma vlad in Evropskega parlamenta še ni 
privedla do okrepitve prizadevanj, ki bi zagotovila hitre rezultate v praksi.   

To poročilo in njegova priloga ocenjujeta napredek in izpostavljata področja, na katerih je 
treba povečati prizadevanja, da se bodo dejavno spodbujale priložnosti za rast. 

Pospešitev izvajanja strategije Evropa 2020:  
Obstaja vsesplošno strinjanje o prednostnih nalogah za reformo in posodobitev 
evropskega gospodarstva.  Sprejemu priporočil Sveta za posamezne  države za leto 2012 
morajo zdaj slediti odločni ukrepi na nacionalni ravni, ki bodo zagotovili izvedbo teh 
priporočil v praksi. Novi sistem evropskega gospodarskega upravljanja se je izkazal za 
uspešnega, vendar pa ni popoln;  sporazum o t.i. „zakonodajnem dvojčku“ za nadaljnjo 
krepitev proračunskega usklajevanja v območju evra ostaja najpomembnejša prednostna 
naloga. Napredek pri predlogih Komisije za bančno unijo in dolgoročnejša prizadevanja v 
zvezi z ekonomsko in monetarno unijo bodo pripomogli k obnovitvi zaupanja v 
gospodarstvo in ustvarili ustrezne pogoje za rast. 

Nadaljnji razvoj enotnega trga:  
Izjemni potencial enotnega trga kot gonila rasti še ni v celoti izkoriščen. Napredek pri 
ključnih ukrepih prvega Akt za enotni trg je bil neenakomeren, nedavno sprejetje 
zakonodaje o standardizaciji pa je dobrodošel korak. Sozakonodajalca si morala 
prizadevati za sprejetje ključnih predlogov o enotnem patentu, tveganem kapitalu, 
investicijskih skladih za socialno naravnana podjetja, računovodstvu in alternativnem 
reševanju sporov pred koncem leta ter za pospešitev dela v zvezi z drugimi ključnimi 
ukrepi – kot so javna naročila, poklicne kvalifikacije, napotitev delavcev, obdavčitev 
energije in elektronski podpisi – kjer napredek do zdaj ni izpolnil pričakovanj. Komisija je 
nedavno z drugim Aktom za enotni trg predlagala dodaten sklop novih ukrepov za 
spodbujanje rasti. Prav tako je pospešila svoje delo pri izvajanju direktive o storitvah, 
odpravi preostalih nezakonitih omejitev v zvezi s strukturo oziroma kapitalom podjetij ter 
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pospeševanju dostopa do reguliranih poklicev in poziva države članice, naj temu delu 
namenijo čim več pozornosti. 

Povezovanje Evrope: 
Dogovorili smo se o ambicioznih, vendar realističnih rokih za dokončno vzpostavitev 
enotnega digitalnega trga in notranjega energetskega trga. Odločitve in ukrepi, ki jih 
sprejmemo zdaj, bodo pokazali, ali lahko to dosežemo. Komisija bo v kratkem predložila 
akcijski načrt, v katerem bo podrobno opredeljeno, kaj mora vsaka država članica storiti 
za dokončno vzpostavitev notranjega energetskega trga. Ta načrt bo temeljil na 
direktivah o energetski učinkovitosti, ki so bile sprejete nedavno. Podobno bo vmesni 
pregled digitalne agende, ki bo objavljen pred koncem leta, izpostavil obstoječe ovire in 
področja na katerih je treba ukrepati. Pospešitev dela v zvezi s predlogom Komisije o 
kolektivnem upravljanju pravic in predvidenima pobudama o avtorskih pravicah in 
avdiovizualnih storitvah bo prav tako veliko prispevala k tem prizadevanjem. Ambiciozni 
sporazum o instrumentu za povezovanje Evrope bo jasen odraz pripravljenosti za 
potrebne naložbe v energetsko, digitalno in prometno infrastrukturo. 

Vzpostavitev ustreznega zakonodajnega okvira za rast:   
Komisija bo proti koncu leta 2012 poročala o znatnem napredku, ki je bil dosežen v zvezi 
s pametno pravno ureditvijo, in si bo prizadevala za nadaljnje zmanjšanje regulativnega 
bremena na ravni EU in na nacionalnih ravneh.  V začetku leta 2013 bo Komisija 
predstavila prvo poročilo o napredku in pregled uspešnosti obstoječih ukrepov za 
prilagoditev predpisov EU potrebam MSP ter mikro podjetij. 

Oblikovanje Unije inovacij:   
Inovacije so ključ za prihodnjo rast in konkurenčnost. Komisija je predstavila možnosti za  
okrepitev evropskega raziskovalnega prostora in predstavila ambiciozno strategijo o 
ključnih omogočitvenih tehnologijah. Dogovor o predlagani pobudi Obzorje 2020 in 
programih za konkurenčnost malih in srednjih podjetij (COSME) v naslednjem večletnem 
finančnem okviru bo raziskovalcem in MSP zagotovil prepotrebno spodbudo. Ukrepi, 
določeni v nedavnem pregledu industrijske politike EU s strani Komisije, bodo EU 
pomagali ohraniti tehnološke prednosti in omogočili naložbe v zgodnjih fazah novih 
tehnologij. 

Vlaganje v rast: 
Paket financiranja v višini 120 milijard EUR, ki ga zagotavlja Pakt za rast in delovna 
mesta, ima velik potencial za spodbujanje rasti in dodatnih naložb iz zasebnega sektorja. 
Povečanje kapitala Evropske investicijske banke je zdaj dogovorjeno: 90 % povečanja bo 
na voljo najpozneje marca 2013. Program posojil EIB za leto 2013 bo odražal povečanje 
zmožnosti posojanja. Prve projektne obveznice EU bodo uvedene v prihodnjih mesecih, 
po podpisu sporazuma o sodelovanju med Komisijo in EIB konec oktobra. Svet 
guvernerjev EIB je že odobril strukturo projektov. Komisija z državami članicami EU še 
naprej sodeluje pri preoblikovanju in pospeševanju izplačil strukturnih skladov EU za 
podporo rasti. Vendar bo odločitev, ki jo je letos treba sprejeti glede proračuna za 2013 
in naslednjega večletnega finančnega okvira, predstavljala pomemben preizkus 
kolektivne zavezanosti naložbam v rast in konkurenčnost. Komisija nima na voljo 
zadostnih odobritev plačil za kritje trenutnih zahtevkov za plačila držav članic. To so 
pravne obveznosti, ki jih je treba izpolniti, in zamude pri plačilih ne bodo pripomogle k 
ponovni rasti in zaupanju v naše gospodarstvo. 
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Davčna politika za rast: 
Komisija je pripravila vrsto predlogov – na primer o reviziji direktive o obdavčitvi 
prihrankov, skupne konsolidirane davčne osnove, obdavčitve energije in pogajalskih 
mandatov za sporazume o obdavčevanju prihrankov s tretjimi državami – ki bodo po 
sprejetju pomagali povečati javnofinančne prihodke in ustvarili priložnosti za spodbujanje 
rasti in fiskalne konsolidacije. Vendar napredek v Svetu in Parlamentu zaenkrat ni bil 
zadosten. Komisija poziva k ponovni zavezi glede napredka na tem področju, tudi z 
izvajanjem akcijskega načrta za davčne goljufije in davčne utaje, vključno s pobudo o 
davčnih oazah, ki bo sprejeta kasneje letos. Komisija bo predložila predlog za odobritveni 
sklep takoj, ko bodo izpolnjene minimalne zahteve za sprejetje davka na finančne 
transakcije, kar bo doseženo z okrepljenim sodelovanjem. 

Ustvarjanje delovnih mest in pristnega evropskega trga dela: 
Države članice se morajo še naprej odzivati na gospodarske in socialne izzive, povezane 
z visoko brezposelnostjo in demografskimi spremembami. Okvirni načrt za napredek je 
že vzpostavljen – zdaj je na vrsti izvajanje. Komisija je začela z izvajanjem ambicioznega 
svežnja ukrepov za zaposlovanje, ki določa ključne ukrepe za podporo ustvarjanju novih 
delovnih mest, ponovno vzpostavitev dinamike trga dela in izboljšanje upravljanja EU, ter 
se zavzema za pospešitev prizadevanj na področju prenosljivosti pokojninskih pravic. Na 
evropski ravni je v teku reforma EURES, tako da bo ta postala pristna platforma za 
zaposlovanje in praktično usposabljanje, Komisija pa bo v kratkem predlagala sporočilo o 
novem pogledu na izobraževalni sistem in sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih, ki bo 
temeljil na pobudi o priložnostih za mlade ter vključeval predloge za jamstvo za mlade. 
Delo v zvezi s predlogom Komisije o pravicah napotenih delavcev je treba pospešiti. 

Izkoriščanje potenciala trgovine: 
Napredek je bil dosežen v trgovinskih pogajanjih z več mednarodnimi partnerji.  
Sporazumi s Perujem in Kolumbijo so bili podpisani, do konca leta pa bi se naj sklenili 
tudi sporazumi s Singapurjem in Kanado. Komisija je predlagala pogajalske smernice za 
Japonsko, pogajanja pa se nadaljujejo z Indijo, kjer je potreben nov zagon. Delo v zvezi 
s predlogi Komisije o dostopu do trgov javnih naročil v tretjih državah bi bilo prav tako 
treba pospešiti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da bo Pakt za rast in delovna mesta uspešen, bo na vseh teh področjih potrebno 
tesno sodelovanje med evropskimi institucijami in državami članicami. Evropska 
komisija bo še naprej v celoti nadaljevala s svojo vlogo in poziva: 

 Evropski svet, da potrdi nujnost rezultatov pri vseh vidikih Pakta za rast in 
delovna mesta;  

 države članice, da si pogumno in odločno prizadevajo za reforme v skladu s 
priporočili za posamezne države, ki so bila dogovorjena julija 2012; ter  

 Evropski parlament in Svet, da pospešita sprejetje tistih predlogov, ki imajo 
največji potencial za spodbujanje rasti. 

 



Izvajanje pakta za rast in delovna mesta:   
Ukrepi, ki se bodo izvajali na ravni držav članic 
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SPODBUJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE EVROPA 2020 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Strategija Evropa 
2020 

Priporočila za posamezne države, ki jih je v mesecu maju 
predstavila Komisija, v mesecu juniju pa sprejel Svet. 

Izvajanje na nacionalni ravni poteka.  Države članice 
nadaljujejo z izvajanjem priporočila za posamezno državo s 
programi reform in pripravo proračunov za leto 2013.   

Komisija bo v novembru sprejela letni pregled rasti za leto 
2013.  

  

Nova orodja za 
gospodarsko 
upravljanje in 
medsebojni pritisk 

Nov sklop zakonodaje o gospodarskem upravljanju je 
začel veljati decembra 2011 in se uporablja od januarja 
2012.  

Komisija je predstavila prvo poročilo o mehanizmu 
opozarjanja in poglobljene preglede za 12 držav. Glede 
neravnovesij so izdelana priporočila za posamezne 
države. 

Nova pravila se bodo še naprej uporabljala v okviru 
evropskega semestra za leto 2013.  

Izvajanje priporočil na nacionalnih ravneh. V novembru bo 
predstavljen letni pregled rasti skupaj z letnim poročilom 
opozarjanja za leto 2013. 

 

„Zakonodajni 
dvojček 

Komisija je novembra 2011 predlagala dve dodatni 
uredbi o krepitvi proračunskega nadzora in o 
usklajevanju držav članic euroobmočja („dvojček“). 

Tristranska posvetovanja so v toku – nujen je čimprejšnji 
sporazum. 

 



Izvajanje pakta za rast in delovna mesta:   
prispevek evropskih politik k rasti in zaposlovanju 
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POGLABLJANJE ENOTNEGA TRGA 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Akt za enotni trg I 
 

Komisija je predstavila predloge o vseh dvanajstih 
ključnih ukrepih Akta za enotni trg I: 
 
Evropski sistem za standardizacijo  
 
Enotni patent 
Skladi tveganega kapitala 
Skladi za solidarnostne naložbe 
Poenostavitev direktiv o računovodstvu 
Alternativno reševanje sporov 
Smernice TEN-E 
 
Direktiva o obdavčitvi energije 
Poklicne kvalifikacije 
Javna naročila 
Napotitev delavcev 
Elektronski podpisi 
Smernice za TEN-T in telekomunikacije 

 
 
 
Sprejeti oktobra 2012. 
 
Sporazum naj bi bil možen do konca leta 2012. 
 
 
 
 
 
 
Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu:  zadevo je 
potrebno pospešiti. 
 

Akt za enotni trg II 
 

Komisija je oktobra 2012 predstavila drugi Akt za enotni 
trg, ki opredeljuje nadaljnjih 12 ključnih ukrepov za 
spodbujanje rasti. 

Komisija bo pripravila predloge do pomladi leta 2013, sprejeti 
naj bi bili do pomladi leta 2014. 
 

Upravljanje enotnega 
trga 
 

Komisija je junija predstavila sporočilo o upravljanju 
enotnega trga. 
 

Nadaljevanje dela na ukrepih za pospeševanje prenosa, 
krepitev izvajanja ter spremljanje in sanacijske ukrepe. 

Direktiva o storitvah Komisija je v junija predstavila sporočilo o izvajanju 
direktive o storitvah. 
 

Nadaljevanje dela v zvezi z izvajanjem direktive, vključno s 
postopki za ugotavljanje kršitev, strokovnim pregledom in 
izmenjavo najboljše prakse. 



Izvajanje pakta za rast in delovna mesta:   
prispevek evropskih politik k rasti in zaposlovanju 

 

 
6 

  
OBLIKOVANJE ENOTNEGA DIGITALNEGA TRGA 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Vodilna pobuda digitalna 
agenda 
 

Dosežen je bil napredek pri izvajanju digitalne 
agende, vključno s predlogi o kolektivnem 
upravljanju pravic in evropski politiki radijskega 
spektra. 

Komisija bo pred koncem leta objavila vmesni pregled, ki 
bo podrobno navedel, kaj je še treba storiti na evropski in 
državni ravni. 
 

Elektronski podpisi in 
elektronska identifikacija 

Komisija je junija 2012 predstavila predlog Uredbe. Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu: zadevo je 
potrebno pospešiti. 

Posodobitev ureditve 
avtorskih pravic 
 

Direktiva o osirotelih delih je bila sprejeta oktobra 
2012. Komisija je predstavila predloge za kolektivno 
upravljanje pravic. V letu 2011 je bila objavljenih 
Zelena knjiga o spletni distribuciji avdiovizualnih del. 
 

Pospešiti je treba proces sprejemanja zakonodaje glede 
kolektivnega upravljanja pravic. Komisija bo do konca leta 
2012 predstavila nadaljevanje Zelene knjige. 
 

Elektronsko izstavljanje 
računov  

Opredeljen kot ključni ukrep v aktu za enotni trg II. 
 

Komisija bo predlog predstavila spomladi leta 2013. 

Naložbe v digitalno 
infrastrukturo/širokopasovna 
omrežja 
 
 
 
 
 
 

Junija se je začelo javno posvetovanje o reviziji 
smernic o javnem financiranju širokopasovnih 
omrežij.  
 
 
 
 
Komisija pripravlja zakonodajne smernice o dostopu 
do širokopasovnih omrežij. 
 
 
 
Komisija je predstavila predlog instrumenta za 
povezovanje Evrope kot del prihodnjega večletnega 
finančnega okvira za podporo naložb v omrežja in 
infrastrukturo digitalnih storitev na ključnih področjih 
evropskega interesa. 

Komisija bo v prihodnjih mesecih predstavila revidirane 
smernice o javnem financiranju širokopasovnih omrežij. V 
skladu z napovedjo iz Akta za enotni trg II bo Komisija v 
začetku leta 2013 predstavila zakonodajni predlog za 
zmanjšanje stroškov postavitve širokopasovnih povezav 
visoke hitrosti.  
 
Komisija bo leta 2013 predstavila priporočila glede 
nediskriminacije in o stroškovni metodologiji za regulirane 
veleprodajne dostope do omrežja za spodbujanje 
enakovrednosti pri dostopu, skladnost in stabilnost v 
Evropi. 
 
V letu 2012 je treba doseči ambiciozen sporazum o ravni 
podpore za instrument za povezovanje Evrope. 
 



Izvajanje pakta za rast in delovna mesta:   
prispevek evropskih politik k rasti in zaposlovanju 
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VZPOSTAVITEV USTREZNEGA ZAKONODAJNEGA OKVIRA ZA RAST 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Pametna pravna ureditev 

 

Zmanjšanje regulativnih obremenitev tako na ravni EU kot na 
nacionalni ravni je še naprej ključna prednostna naloga 
Komisije in osrednjega pomena za pametno pravno ureditev, 
kot je to opisano v sporočilu „Pametna pravna ureditev v 
Evropski uniji“ iz leta 2010.  
 

Komisija bo do konca leta 2012 predstavila sporočilo o 
pregledu napredka glede na ukrepe in cilje iz sporočila 
iz leta 2010 in začrtala prihodnje naloge.  
 

Upravno breme 

 

Komisija je predlagala ukrepe, ki bodo, če bodo potrjeni, 
zmanjšali upravno obremenitev za približno 30 %.  
 

Parlament in Svet sta pozvana k hitri potrditvi preostalih 
ukrepov, ki bodo obremenitev zmanjšali za dodatnih 
5,5 % glede na prvotni cilj 25 % zmanjšanja.  
 

Komisija bo poročala o pregledu politike javnega 
posvetovanja o končnih rezultatih programa za 
zmanjševanje upravnih bremen v prihajajočem 
sporočilu. 

 

MSP in mikro podjetja 

 

 

 

Komisija je začela s posvetovanjem, s katerim želi določiti 
seznam 10 najbolj obremenjujočih zakonodajnih aktov za 
mala in srednja podjetja (MSP). Komisija bo za te akte 
predlagala poenostavitev.  

Komisija bo v začetku leta 2013 objavila poročilo o 
napredku pri politiki za zmanjšnje regulativne 
obremenitve za MSP in mikro podjetja, ter pregled izjem 
in manj strogih režimov za MSP in mikropodjetja.  



Izvajanje pakta za rast in delovna mesta:   
prispevek evropskih politik k rasti in zaposlovanju 
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DOKONČNA VZPOSTAVITEV NOTRANJEGA ENERGETSKEGA TRGA 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Dokončna vzpostavitev 
notranjega energetskega 
trga 

 

V teku je identifikacija ovir za dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga do leta 2014. 

 

Komisija bo v novembru objavila izčrpno poročilo o 
delovanju notranjega energetskega trga, zlasti glede 
ovir, ki bistveno ovirajo njegovo dokončno vzpostavitev 
do konca leta 2014, kot je zahteval Evropski svet. 
Sporočilo bo vključevalo analize za posamezne države in 
akcijski načrt z jasnimi časovnimi roki. 
 

Naložbe v energetsko 
infrastrukturo 

 

Komisija je predstavila predlog instrumenta za povezovanje 
Evrope kot del večletnega finančnega okvira za podporo 
naložbam v energetsko infrastrukturo na ključnih področjih 
evropskega interesa. 

 

V letu 2012 je treba doseči ambiciozen sporazum o 
ravni podpore glede instrumenta za povezovanje 
Evrope. 

 

Energetska učinkovitost Junija 2012 so bile sprejete direktive za energetsko 
učinkovitost, ki bodo začele veljati decembra 2012. 
 

Države članice bodo določile svoje nacionalne cilje do 
30. aprila 2013 in predložile prva poročila o izvajanju 
programov za energetsko učinkovitost do konca leta 
2013. 

 



Izvajanje pakta za rast in delovna mesta:   
prispevek evropskih politik k rasti in zaposlovanju 
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IZGRADNJA UNIJE INOVACIJ 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Krepitev evropskega 
raziskovalnega prostora 
 

Komisija je julija 2012 sprejela Sporočilo „Okrepljeno partnerstvo za 
odličnost in rast v Evropskem raziskovalnem prostoru“.  
 

Države članice bodo v sodelovanju s ključnimi zainteresiranimi 
stranmi sprejele ukrepe za spodbujanje naložb in spodbujanje 
nacionalne konkurence, čim boljšo nadnacionalno sodelovanje 
prek raziskovalne infrastrukture, spodbujanje mobilnosti 
raziskovalcev, obravnavo vprašanj enakosti med spoloma ter 
izboljšanje dostopa do znanstvenih dognanj. 
 

Naložbe v raziskave in 
inovacije 
 

V okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 je 
Komisija predlagala program Obzorja 2020 in namenski program za 
konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) za zagotovitev javnih 
sredstev za raziskave, za povečanje zasebnih naložb in za pomoč 
MSP pri dostopu do finančnih sredstev. 
 

Do konca leta 2012 je treba doseči ambiciozen sporazum o 
ravni podpore za programa Obzorja 2020 in COSME. 
 

Ključne omogočitvene 
tehnologije 
 

Komisija je junija 2012 predstavila svojo strategijo za ključne 
omogočitvene tehnologije. 
 

Izvajanje strategije bo zahtevalo znatna prizadevanja Komisije 
in držav članic. Ustanoviti je treba skupino na visoki ravni. 

Posodobitev industrijske 
politike 

 

Komisija je oktobra 2012 sprejela Sporočilo o pregledu industrijske 
politike EU za pomoč industriji EU pri ohranjanju tehnološke 
prednosti in omogočanje naložb za sprejemanje ter razširjanje novih 
tehnologij v zgodnjih fazah.  

Takojšnje izvajanje pobud iz sporočila, vključno z delom 
skupine za posebne naloge, ki bodo ustanovljene za 
prednostna področja. 

Enotno patentno varstvo Svet in Parlament obravnavata zakonodajne predloge Komisije o 
enotnem patentnem varstvu. 

 

Sporazum, ki sta ga zahtevala Svet in Evropski parlament do 
konca leta 2012, da se omogoči registracija prvega patenta z 
enotnim učinkom do pomladi leta 2014. 
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VLAGANJE V RAST 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Povečanje kapitala EIB  
 

Svet guvernerjev EIB bo odločil o povečanju kapitala v višini 
10 milijard EUR do konca leta 2012.  
 

Program posojil EIB za leto bo odražal povečanje 
zmožnosti posojanja v višini približno 60 milijard EUR, 
vključno prek novega programa za rast in zaposlovanje. 
EIB bo okrepila tehnično in finančno svetovanje za 
pomoč pri uresničevanju projektov ter pospešila izplačila 
in naložbe v realni sektor.  
 

Poskusni projekt s 
projektnimi obveznicami 
 

100 milijonov EUR je bilo odobrenih za projektne obveznice 
na področju prevoza v letu 2012, s potencialom za 
ustvarjanje naložb v višini 1,5–2 milijard EUR. EIB je 
pripravila strukturo projekta. 
 

Sporazum o sodelovanju med Komisijo in EIB bo 
podpisan do konca oktobra.  Prve projektne obveznice 
bodo izdane kmalu po tem. Nadaljnjih 130 milijonov 
EUR bo sproščenih v letu 2013 (100 milijonov EUR za 
promet, 20 milijonov EUR za IKT in 10 milijonov EUR za 
energijo). 
 

Preoblikovanje in 
pospeševanje izplačil 
strukturnih skladov EU 
 

Komisija bo v sodelovanju z državami članicami preoblikovala 
strukturne sklade za podporo prednostnim nalogam v zvezi z 
rastjo in zaposlovanjem ter pospešila izplačila skladov. 
 

Države članice bodo opredelile nadaljnje možnosti za 
preoblikovanje in uporabo strukturnih skladov EU za 
podporo rasti. 
 

Proračun 2013 
 

Predlog Komisije za proračun EU za leto 2013 se osredotoča 
na zagotavljanje naložb, ki podpirajo rast, v letu 2013.  
 

Uspešno izvajanje paketa financiranja zahteva ustrezno 
raven podpore v proračunu EU za leto 2013, o čemer se 
bosta v novembru dogovorila Svet in Parlament. 
 

Sredstva, ki bodo na voljo, se bodo uporabila za 
podporo prednostne infrastrukture (50 %), raziskav, 
inovacij, MSP in storitev IT (25 %) ter trga dela, 
človeškega kapitala in ukrepov socialnega vključevanja 
(25 %). 
 

Večletni finančni okvir 
2014–2020 

Predlogi Komisije za programe večletnega finančnega okvira 
2014–2020 so usmerjeni v rast in bolj osredotočeni na 
rezultate in dodano vrednost EU. 

V letu 2012 je treba doseči ambiciozen sporazum o 
ravni podpore za programe, ki spodbujajo rast. 
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DAVČNA POLITIKA ZA RAST 

  
Dosedanji napredek 

 

 
Naslednji koraki 

Obdavčitev 
prihrankov 
 

Komisija je predstavila predloge za revizijo direktive o 
obdavčitvi prihrankov in za pooblastila za revizijo davčnih 
sporazumov EU s tretjimi državami novembra 2008 oziroma 
julija 2011. 
 

Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu: zadevo je 
potrebno pospešiti. 
 

Obdavčitev energije 
 

Komisija je aprila 2011 predstavila predlog direktive o 
obdavčitvi energije. 
 

Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu: zadevo je 
potrebno pospešiti. 
 

Skupna konsolidirana 
osnova za davek od 
dohodkov pravnih 
oseb 
 

Komisija je marca 2011 predstavila predloge za skupno 
konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB). 

Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu: zadevo je 
potrebno pospešiti. 
 
 

Davčne goljufije in 
davčne utaje 
 

Komisija je junija predstavila sporočilo o konkretnih načinih 
za odpravo davčnih goljufij in davčnih utaj. 
 

Komisija namerava pred koncem leta 2012 skupaj s 
pobudo o davčnih oazah in agresivnem davčnem 
načrtovanju predstaviti akcijski načrt, ki bo opredelil 
posebne ukrepe, ki bi se lahko hitro razvili. Akcijski 
načrt bo določil konkretne ukrepe za izboljšanje 
upravnega sodelovanja in bo podpiral razvoj obstoječe 
politike dobrega upravljanja.  
 

Davek na finančne 
transakcije 

Komisija je septembra 2011 predstavila predlog za davek na 
finančne transakcije.   
 

Ko bodo izpolnjeni pogoji lahko Komisija nadaljuje 
postopek s tistimi državami članicami, ki so pripravljene 
nadaljevati v okviru okrepljenega sodelovanja.  
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USTVARJANJE DELOVNIH MEST IN PRISTNEGA EVROPSKEGA TRGA DELA 

 
  

Dosedanji napredek 
 

 
Naslednji koraki 

Politika zaposlovanja Komisija je aprila 2012 predstavila sveženj ukrepov 
za zaposlovanje, ki določa ključne ukrepe za 
podporo ustvarjanju novih delovnih mest, ponovno 
vzpostavitev dinamike trga dela in izboljšanje 
upravljanja EU. 

Ukrepi morajo biti sprejeti brez odlašanja. 

 

Brezposelnost mladih 

 

Komisija je leta 2011 začela pobudo o priložnostih 
za mlade in vzpostavila delovne skupine za 
mobilizacijo sredstev strukturnih skladov EU za boj 
proti brezposelnosti mladih in podporo MSP.  
Komisija je Poročilo EU o mladih objavila 
septembra 2012. 

Komisija bo decembra predstavila sveženj ukrepov za 
zaposlovanje mladih, da bo preučila napredek. Vseboval bo 
predlog za priporočilo Sveta o jamstvih za mlade in 
drugostopenjsko posvetovanje s socialnimi partnerji o okviru za 
kakovost pripravništev.  

Izobraževanje in 
kvalifikacije 

 

Trenutno poteka diagnostično delo v zvezi z 
izobraževanjem in kvalifikacijami.  Poteka reforma 
sistema EURES, da bo postal pristna platforma za 
zaposlovanje in praktično usposabljanje. 

Komisija bo predstavila sporočilo o novem pogledu na 
izobraževalni sistem do konca leta 2012, pri čemer bo preučila 
trenutno stanje v zvezi s kvalifikacijami in predlagala možnosti za 
nadaljnje delo.  Predlog Komisije za reformo EURES bo 
predstavljal del svežnja ukrepov za zaposlovanje mladih. 

Prenosljivost 
pokojninskih pravic 

 

Komisija v sodelovanju s ciprskim predsedstvom 
dela na ohranjanju čezmejnih pokojninskih pravic 
in pravic socialne varnosti z namenom ponovnega 
začetka postopka. 

Delo se bo pospešilo. 

 

Napoteni delavci 

 

Komisija je marca 2012 predstavila predlog o 
delavcih, napotenih v tujino. 

Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu: zadevo je potrebno 
pospešiti. 

Regulirani poklici Komisija je decembra 2011 predstavila predlog o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij. 

 

Zakonodajni postopek ni na dnevnem redu: zadevo je potrebno 
pospešiti. 

Komisija v sodelovanju z državami članicami dela na izvajanju 
povezanih priporočil za posamezne države. 

Starejši delavci Odbor za socialno zaščito dela na vodilnih načelih 
za aktivno staranje in solidarnost med 
generacijami, ki naj bi bila sprejeta v oktobru. 

V okviru večstranskega programa nadzora bosta Odbor za socialno 
zaščito in Odbor za zaposlovanje v letu 2013 izvedla skupen 
tematski pregled aktivnega staranja. 
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IZKORIŠČANJE POTENCIALA TRGOVINE 
 

  
Dosedanji napredek 

 

 
Naslednji koraki 

Trgovinski sporazumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trgovinski sporazum s Perujem in Kolumbijo je bil podpisan 
junija 2012.  
 
Pogajanja za sklenitev celovitega gospodarskega in 
trgovinskega sporazuma (CETA)s Kanado dobro napredujejo. 
 
Pogajanja s Singapurjem se približujejo zaključni fazi. 
 
Pogajanja z Indijo potekajo. 
 
 
Komisija je julija sprejela priporočilo za pogajalske smernice 
za prostotrgovinski sporazum z Japonsko. 
 
Delovna skupina na visoki ravni za rast in zaposlovanje 
pripravlja poročilo o možnem področju uporabe 
prostotrgovinskega sporazuma z ZDA. 
  
Pogajanja o poglobljenem in celovitem prostotrgovinskem 
sporazumu (DCFTA) z Ukrajino so se zaključila decembra 
2011. Tehnično parafiranje DCFTA med EU in Ukrajino je 
potekalo julija 2012.  
 
Pogajalske smernice za poglobljene in celovite 
prostotrgovinske sporazume z Egiptom, Jordanijo, Marokom 
in Tunizijo so bile sprejete decembra 2011. 
 

Potrebna odobritev Evropskega parlamenta. 
 
 
Pogajanja naj bi bila zaključena v prihodnjih mesecih. 
 
 
Pogajanja naj bi bila zaključena v prihodnjih mesecih. 
 
Pogajanja se bodo nadaljevala – za hitro sklenitev 
sporazuma bo potrebna večja pripravljenost Indije. 
 
Države članice bodo pospešile delo v zvezi pogajalskimi 
smernicami. 
 
Poročilo bo sprejeto do konca leta 2012. 
 
 
 
Nadaljnji tehnični ukrepi (prevajanje) za podpis 
sporazuma bodo končani do konca leta 2012.   
 
 
Komisija je pripravljena na začetek pogajanj takoj, ko 
bodo zaključeni pripravljalni postopki in glede na 
pripravljenost partnerjev. 
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Pogajanja z Malezijo potekajo. 
 
Komisija je marca 2012 začela pripravljalni postopek za 
pogajanja s Tunizijo, Marokom in Jordanijo.  
 
Svet je pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o DCFTA z 
Gruzijo in Moldavijo decembra 2011 in z Armenijo februarja 
2012. 
 

 
Pogajanja se bodo nadaljevala.  

Dostop do trgov javnih 
naročil v tretjih državah  

Komisija je marca 2012 predstavila predlog o dostopu blaga 
in storitev Unije do trgov javnih naročil v tretjih državah.  

Zakonodajni postopek se bo pospešil. 
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