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Kære Jerzy Buzek 

Som jeg i dag vil sige i min årlige tale til Parlamentet om Unionens tilstand, befinder EU sig 
ved et kritisk vendepunkt. Den økonomiske krise fortsætter, og vejen mod et økonomisk 
opsving har vist sig at være lang og stejl for vores borgere. Det går langsomt med 
jobskabelsen, da der i mange regioner er problemer med at få gang i den økonomiske vækst. 
Den offentlige gæld udgør fortsat en tung byrde, og den truer med at bremse både den kort- 
og langsigtede vækst, medmindre der målrettet og hurtigt tages fat på problemet. Mange af de 
resultater, som vi er allermest stolte over - såsom euroen og Schengenområdet med fri 
bevægelighed for personer - er under pres. I lyset af den situation er det nu på tide, at alle 
proeuropæiske kræfter såsom Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen går sammen og 
støtter de europæiske integrationsbestræbelser og viser, at større europæisk integration er 
nøglen til løsningen af disse problemer. 

Vi ved alle, at et bæredygtigt økonomisk opsving udgør den altoverskyggende udfordring for 
denne generation. Ved at genskabe væksten og tilliden vil vi have midlerne til at bevare EU's 
unikke sociale model og støtte vores borgere i deres forhåbninger. Det er på den baggrund, 
Kommissionen er ved at udarbejde sit arbejdsprogram for 2012. Det bliver et program 
præget af hårdt arbejde og resultater for at fremme væksten og reformerne ud fra et fælles 
ønske om, at disse områder skal prioriteres højt, og at det haster. Vi vil bruge det, vi har 
skabt de senere år som springbræt til at fremme væksten og jobskabelsen. Ud over forslagene 
i min tale vil det bygge på en række hovedemner: 

• At skabe et EU med stabilitet og ansvarlighed 
• At bygge et EU med vækst og solidaritet 
• At sikre EU effektiv indflydelse i resten af verden 

Det arbejde, vi sammen har udført de seneste par år, udgør en hidtil uset fornyelse af EU's 
økonomiske struktur. Det europæiske halvår for samordning af de økonomiske politikker og 
den årlige vækstundersøgelse har grundlæggende forbedret vores mulighed for at sikre en 
reel koordinering. Vi er ved at indføre en ny generation af regler og tilsyn for at skabe en 
stærk og sund finanssektor. Vi udnytter det indre marked fuldt ud for at skabe morgendagens 
kilder til vækst og arbejdspladser. På alle disse områder har Kommissionen allerede i år 
fremsat en række vigtige nye forslag. I de kommende uger vil mere følge vedrørende vigtige 
finansielle tjenesteydelser såsom derivater, forebyggelse og løsning af bankkriser og 
kreditvurderingsbureauer og vedrørende foranstaltninger for at gøre livet lettere for små og 
mellemstore virksomheder, energi og ansvarlig virksomhedsførelse. Derudover vil vi 
fremsætte forslag til en større pakke af sektorspecifikke programmer og instrumenter, der skal 
gennemføre et moderne budget for EU. Hvert forslag vil blive udformet således, at det 
opfylder vores mål om en merværdi på EU-plan. En aftale om denne pakke skal stå øverst på 
dagsordenen for at nå vores mål de kommende år. 
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Kommissionens arbejdsprogram for 2012 udgør den første lejlighed til at gennemføre vores 
nye rammeaftale gennem hele forberedelsescyklussen. Vores strukturerede dialog er et meget 
konkret udtryk for det særlige partnerskab mellem vores to institutioner. Jeg vil takke Dem for 
den omfattende rapport fra Udvalgsformandskonferencen, som Kommissionen omhyggeligt 
har læst som en del af forberedelsesprocessen. Sammen med Europa-Parlamentets beslutning 
af 6. juli, der blev vedtaget af et meget stort flertal af parlamentsmedlemmerne, bekræfter 
dette dokument Parlamentets ambition for EU. Efter min årlige tale til Parlamentet om 
Unionens tilstand i dag vil vores strukturerede dialog blive intensiveret de kommende uger og 
føre til vedtagelsen af arbejdsprogrammet den 15. november. I overensstemmelse med 
rammeaftalen afstikkes i dette brev hovedelementerne i forbindelse med udarbejdelsen af 
arbejdsprogrammet, som skal bidrage til vores dialog. Nogle af nøgleelementerne er 
fremhævet med bullet points som eksempler på fremtidige forslag, men de udgør ikke en 
endelig og udtømmende liste. Jeg ser navnlig frem til mødet mellem Udvalgsformands-
konferencen og kollegiet den 12. oktober. Mødet sidste år viste, hvordan dette forum kan 
udgøre en stærk platform for at skabe en følelse af fælles mål. 

*** 

Et EU med stabilitet og ansvarlighed: En makroøkonomisk reguleringsramme, der fører til 
vækst 

Vi må skabe en god cirkel i den økonomiske styring i EU ved at sikre, at medlemsstaternes og 
EU's økonomiske politikker arbejder i samme retning. Vi må færdiggøre arbejdet med at 
etablere stærke strukturer for økonomisk styring og finansiel kontrol, således at både 
borgernes og markedernes tillid genskabes. EU's indre marked udgør et meget stort 
potentiale for vækst, og det er nødvendigt at få sat gang i det. 

Vi er nødt til at være på forkant med udviklingen, skifte fokus fra krisestyring til en 
vækstmodel for fremtiden i overensstemmelse med vores Europa 2020-strategi. Vi er nødt til 
at vise, at de foranstaltninger, vi allerede har truffet, gennemføres og gør en reel forskel for 
vores borgere. Med disse mål for øje vil Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfatte 
forslag til: 

• Den anden årlige vækstundersøgelse 
• Det europæiske halvår for samordning af de økonomiske politikker med 

henstillinger til hver medlemsstat, som omfatter den nye procedure i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store ubalancer og de yderligere forslag vedrørende 
økonomisk styring, jeg vil bebude i min tale 

På et tidspunkt, hvor det er vigtigt med budgetkonsolidering, vil Kommissionen også fortsat 
gøre en indsats for at bekæmpe problemet med skatteunddragelse, bl.a. ved at indlede 
forhandlinger vedrørende skattely med vigtige tredjelande på grundlag af et udkast til 
mandat, som venter på at blive vedtaget af Rådet. 

Et af EU's mest effektive redskaber til at sætte gang i væksten er EU-budgettet. Efter det 
overordnede forslag til en flerårig finansiel ramme, der blev fremsat i juni, vil Kommissionen 
i dette efterår fremsætte forslag til retsgrundlaget for den næste finansielle ramme, der vil 
fokusere på de områder, hvor EU kan gøre en reel forskel, og hvor der vil blive lagt stor vægt 
på forenkling. 
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Et EU med vækst og solidaritet 

Et indre marked med vækst 

At sikre, at det indre marked forsat opfylder sit formål, er vigtigt for at skabe vedvarende 
vækst og beskæftigelse i Europa. Vi bør udnytte nye idéer og ny teknologi til at sikre, at vi får 
mest muligt ud af det indre marked, således som det er i dag. Efter en omfattende offentlig 
høring blev der i akten for det indre marked bebudet 12 konkrete foranstaltninger, som 
Kommissionen vil fremlægge de kommende måneder. Jeg opfordrer Parlamentet og Rådet til 
at hastebehandle disse initiativer i lovgivningsproceduren for at sikre, at virksomheder og 
borgere hurtigst muligt føler de håndgribelige fordele herved. 

Vores indsats stopper imidlertid ikke her. I takt med at økonomien udvikler sig, skal de 
rammer, som vores virksomheder fungerer inden for, også udvikle sig. I 2012 vil 
Kommissionen fremsætte forslag til yderligere initiativer for at styrke det indre marked, 
mindske den administrative byrde og gøre det muligt for de økonomiske aktører fuldt ud af 
drage fordel af de muligheder, et hjemmemarked med 500 mio. mennesker giver. Den 
lovgivningsmæssige opfølgning af det kommende "ydelsestjek" vil sigte mod yderligere at 
forbedre det indre marked for tjenesteydelser ved at udnytte nye kilder til job og vækst. En 
modernisering af momssystemet vil hjælpe virksomhederne, ikke mindst de små og 
mellemstore virksomheder, med at fokusere på vækst. 

Tillidsfulde forbrugere sætter gang i markederne. På grundlag af arbejdet dette efterår vil der 
i det næste arbejdsprogram blive bebudet en række foranstaltninger for at styrke forbrugernes 
rettigheder, herunder inden for elektroniske og tværnationale transaktioner, og for at tage fat 
på sundheds- og sikkerhedsrelaterede problemer for derved at forbedre borgernes sikkerhed, 
samtidig med at efterspørgslen på det indre marked understøttes. 

En omfattende pakke af forslag skal sikre en konkurrencedygtig og sikker jernbanedrift, 
hvilket vil udgøre et væsentligt bidrag til at skabe et bæredygtigt transportsystem i Europa. 
Infrastruktur spiller en så central rolle som aldrig før for den globale konkurrenceevne, hvor 
programmet for netforbindelser i Europa udgør kernen i vores strategi for at sikre en effektiv 
og bæredygtig udvikling af infrastrukturen i hele EU. 

Selv om de vigtigste forslag for at opfylde EU's G20-forpligtelser vedrørende en reform af de 
finansielle tjenesteydelser allerede vil blive fremsat ved udgangen af 2011, vil Kommissionen 
fortsat arbejde for yderligere at øge ansvarligheden, gennemsigtigheden og soliditeten i en 
sektor, der er uundværlig for at skabe vækst og investeringer. De supplerende 
foranstaltninger i 2012 vil omfatte forslag vedrørende investeringsfonde, forsikringssektoren 
og beskyttelse af investorer.  

Med disse mål for øje vil Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfatte forslag til: 

• Beskyttelse af investorer i forbindelse med detailinvesteringer og investerings-
fonde 

• Fremtidens momssystem 
• En europæisk forbrugerdagsorden 
• Ændrede regler for produktsikkerhed i almindelighed 
• Pakken vedrørende liberalisering af jernbanedriften 
• Elektronisk identifikation og autentificering 
• Effektiv kollektiv rettighedsforvaltning 
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• Statsstøtterammer for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 

Job og kvalifikationer 

I Europa er økonomisk succes og social samhørighed to sider af samme sag. Den nuværende 
høje arbejdsløshed er en kilde til betydelig lidelse og udgør en stor trussel mod den fremtidige 
sociale samhørighed og økonomiske udvikling. EU vil kun nå sine mål, hvis det sætter hver 
enkelt i stand til at gøre en indsats for at bringe samfundet videre fremad. 

Dette er et vendepunkt for vores samfund. Da virkningerne af befolkningens aldring bliver 
stadig mere mærkbare, kan vi ikke tillade os at miste vores arbejdsstyrkes potentiale, 
kvalifikationer og evner. Vi er nødt til at investere i vores menneskelige og sociale kapital. 
Mange medlemsstater og virksomheder har allerede forstået det. Under krisen har de fortsat 
beskæftiget deres arbejdstagere, undertiden på nedsat tid eller i nye stillinger, og er nu i 
stand til fuldt ud at drage nytte af deres evner og uddannelse. 

De sociale virkninger af krisen går desuden langt videre end til arbejdslivet. Økonomisk 
dårligt stillede familier finder det svært at få pengene til at slå til, stadig flere børn udsættes 
for risikoen for fattigdom, og stressrelaterede sygdomme og andre sundhedsskadelige forhold 
er til skade for vores samfund. Det er derfor, Kommissionen fortsat vil bekæmpe fattigdom og 
arbejde for at nå dette vigtige Europa 2020-mål. 

At sikre vores samfund fremover betyder også at træffe foranstaltninger i tide til at tackle de 
langsigtede udfordringer, herunder pensionssystemernes bæredygtighed. Selv om det først og 
fremmest gøres på nationalt plan, kan EU i væsentlig grad bidrage hertil, og en række 
initiativer vil følge op på vores arbejde vedrørende pensioner. At finansiere velfærden og 
samtidig vende tilbage til en situation med sunde offentlige finanser kræver nytænkning, ikke 
kun en prioritering af udgifterne, men også indtægtskilder. 

For at styrke den sociale markedsøkonomi i EU vil næste års arbejdsprogram omfatte: 

• En beskæftigelsespakke (der omfatter en ny dagsorden for flexicurity, et initiativ til 
skabelse af grønne arbejdspladser og et initiativ vedrørende unges muligheder) 

• Støtte til arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
• Beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder til personer, der skifter arbejde 

En bæredygtig vej mod fremtiden 

Det har været en topprioritet for denne Kommission at skabe en sammenhængende ramme for 
en gradvis overgang til et kulstoffattigt, ressourceeffektivt samfund. 2012 bliver det sidste 
forberedende år, inden klima- og energipakken fra 2009 fuldt ud får virkning, og der vil i 
2012 også blive truffet nye foranstaltninger, der skal være med til at sikre, at vi når de aftalte 
mål og hjælper borgere, samfund og virksomheder med at udforme langsigtede planer for en 
kulstoffattig fremtid. På transportområdet vil vi bygge videre på vellykkede foranstaltninger 
for at reducere køretøjers emissioner. Vi vil bidrage til at etablere den infrastruktur, der er 
nødvendig for at gøre alternative brændstoftyper og køretøjer let tilgængelige. En ny plan for 
vandpolitikken vil udgøre et vigtigt resultat, hvad angår ressourceeffektivitet. 

Disse foranstaltninger vil blive truffet parallelt med integreringen af klimamålene i alle 
fremtidige udgifter på EU-budgettet, hvilket i høj grad bidrager til at realisere vores mål på 
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klimaområdet. Kommissionen vil fortsat indarbejde klimamålene i al relevant lovgivning og 
tage højde for udviklingen i de internationale forhandlinger i vores arbejde i EU. 

Energianvendelsen har i tidens løb vist sig at udgøre en grundlæggende og afgørende faktor 
for at skabe et velstående samfund. Der er fastsat et fælles EU-mål om at skabe et sikkert, 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem. Der vil blive udformet en strategi for 
anvendelsen af vedvarende energi efter 2020 for at sikre stabiliteten på længere sigt. I 
kølvandet på den tragiske ulykke på Fukushimaværket og som opfølgning på stresstest vil der 
desuden blive iværksat en tilbundsgående revision af de eksisterende rammer for nuklear 
sikkerhed. 

Med disse mål for øje vil Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfatte forslag til: 

• Yderligere foranstaltninger vedrørende emissioner fra personbiler og varevogne 
• Fremme af anvendelsen af ren energi til transport 
• Sikring af Europas vandressourcer 
• Opdatering af den retlige ramme for nuklear sikkerhed, Euratom 

Et åbent EU for borgerne 

Skabelsen af et åbent og sikkert område, som EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med 
lovlig ret til indrejse og ophold kan indrejse, færdes, bo og arbejde i, udgør et af de stærkeste 
beviser for EU's indsats. 

I det seneste år har begivenheder i og uden for EU sat problemet med grænsekontrol øverst 
på vores dagsorden. For at sikre vores historiske resultater, hvad angår frihed og 
bevægelighed, skal vi fortsat styrke og udvikle vores grænsesystem, så det er parat til nye 
udfordringer. Vi må også fortsat håndhæve en fælles migrationspolitik, således at der kan 
sikres en ansvarlig migrationsstyring i EU. Efter en tilbundsgående høring af de berørte 
parter vil Kommissionen fremlægge en pakke vedrørende næste generation af grænsekontrol. 
Vi vil desuden arbejde for at sikre anvendelsen i praksis af arbejdstagernes ret til fri 
bevægelighed inden for EU som en af de centrale rettigheder, borgerne har i det indre 
marked. 

Kommissionens arbejdsprogram for 2012 vil indeholde en række vigtige initiativer fra den 
ambitiøse handlingsplan for Stockholmprogrammet. Et forslag til retsakt om udvidelse af e-
Justice vil omfatte anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi til at fremme 
det retlige samarbejde. Vi vil også tage fat på behovet for at sikre, at dokumenter i retssager 
anerkendes i hele EU. 

Med disse mål for øje vil Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfatte forslag til: 

• Næste generation af grænsekontrol 
• Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel 
• Beskæftigelse og migration 

Foranstaltninger udadtil – sammen er vi stærkere 

EU-borgernes velstand og sikkerhed påvirkes i stadig højere grad direkte af udviklingen uden 
for vores grænser. Det er i vores interesse at forme denne udvikling, og vi gør det bedst 
sammen. 
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Den historiske udvikling i vores nabolande syd for Middelhavet giver EU mulighed for at 
handle og påvirke vejen mod demokrati og velstand i positiv retning. Vi er nødt til at 
samarbejde med de nye regeringer for at finde ud, hvilken støtte og tilskyndelse vi kan tilbyde 
dem - hvad angår politisk støtte, teknisk bistand og konkret støtte til genopbygningen og den 
økonomiske udvikling. 

Solidaritet er en grundlæggende europæisk værdi – og den går videre end til vores grænser. 
Som verdens største donor, hvad angår international udviklingsbistand, kommer EU til at 
spille en førende rolle, når det drejer sig om at hjælpe verdens fattigste samfund, navnlig med 
fokus på at nå millenniumudviklingsmålene. I 2012 vil et konkret udtryk for EU's globale 
solidaritet have form af forslag til oprettelse af et europæisk volontørkorps for humanitær 
bistand. 

Kommissionen vil også fortsat støtte EU's vækstmål på den internationale scene. Selv om det 
overordnede mål forsat er en vellykket afslutning af de igangværende multilaterale 
handelsforhandlinger og en yderligere styrkelse af WTO med Ruslands optagelse, håber vi i 
den kommende periode at indgå frihandelsaftaler med Ukraine, Canada, Singapore og Indien 
og at tage et afgørende skridt fremad, hvad angår Japan. Vi arbejder også for at få iværksat 
forhandlinger om en EU-investeringsaftale med Kina. 

Vurderingerne af potentielle fremtidige udvidelser og de igangværende drøftelser vil fortsætte 
i 2012. Vi ser frem til snart at kunne byde Kroatien velkommen som det 28. medlem af vores 
familie. Bestræbelserne for at gøre Kroatien klar til fuldt ud at drage nytte af og opretholde 
forberedelsestempoet for at opfylde forpligtelserne for at blive optaget i EU vil fortsætte i 
2012. 

Med disse mål for øje vil Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfatte forslag til: 

• Oprettelse af et europæisk volontørkorps for humanitær bistand 
• En udvidelsespakke i 2012 

Smart regulering og effektiv gennemførelse 

Kommissionen vil i forbindelse med gennemførelsen af sit arbejdsprogram fortsat forpligte 
sig til at fremsætte forslag af højeste kvalitet. Forberedelse er nøglen til kvalitet, og 
forberedelse betyder at sikre, at initiativerne tages i fuldt samråd med de berørte parter. For 
at sikre massivt input fra de berørte parter vil høringsperioden fra og med 2012 blive 
forlænget fra 8 til 12 uger. 

Selv når forslagene er velforberedte og omhyggeligt undersøgt og støttes af Parlamentet og 
Rådet, afhænger deres reelle virkning af deres gennemførelse. I dag giver alt for mange 
politiske tiltag ikke håndgribelige fordele for borgerne, virksomhederne og de offentlige 
myndigheder. Kommissionen vil fortsat fuldt ud leve op til sin rolle som traktatens vogter. Det 
indebærer en proaktiv anvendelse og udvikling af konkurrencepolitikken som et 
nøgleinstrument til at sikre lige vilkår og et velfungerende indre marked. 

Med disse mål for øje vil Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfatte forslag til: 

• Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser 

*** 
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Vejen fremad 

2020 er om kun otte år fra nu. Med den fart den globale udvikling sker, skal EU gribe 
chancen for at konsolidere sin stilling i verden. Om vi når vores ambitiøse mål afhænger af, 
at både medlemsstaterne og EU-institutionerne gensidigt giver tilsagn om reformer og skaber 
resultater på grundlag heraf. For at sikre en reel virkning inden 2020 må indsatsen på EU-
plan ske på et tidligt tidspunkt. Det betyder, at vi skal handle nu for at sikre de fremskridt, vi 
har brug for. Jeg ser frem til at arbejde sammen med Europa-Parlamentet i de kommende 
uger om at udarbejde et program med initiativer, der vil bidrage til at genskabe væksten i og 
tilliden til EU. 

 

 

 

         José Manuel Barroso 
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