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Spoštovani gospod predsednik, 
 
kot bom danes povedal tudi v govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom, je 
Evropska unija na odločilni točki preobrata. Gospodarska kriza se nadaljuje, okrevanje pa je 
počasno in za naše državljane zelo težavno. V številnih regijah ustvarjanje delovnih mest še 
vedno zaostaja za cilji, saj gospodarska rast ni takšna, kot bi si jo želeli. Javni dolg ostaja 
veliko breme in lahko zavre kratko- in dolgoročno rast, če se ne bomo z njim spoprijeli 
odločno in brez odlašanja. Številni uspešni projekti, na katere smo najbolj ponosni – med 
njimi euro- in schengensko območje, ki državljanom omogoča prosto gibanje – so se znašli v 
težavah. V takih razmerah je čas, da vsi proevropski organi, kot sta Evropski parlament in 
Evropska komisija, pridobijo podporo za naš evropski projekt in pokažejo, da je tesnejše 
evropsko povezovanje ključ do premagovanja teh izzivov.  
 
Vsi vemo, da je vzdržno gospodarsko okrevanje glavni izziv naše generacije. Ponovna rast in 
povrnjeno zaupanje nam bosta omogočila, da ohranimo edinstven socialni model EU in 
podpremo stremljenja naših državljanov. Komisija pripravlja svoj delovni program za leto 
2012 ob upoštevanju vsega navedenega. To bo program, ki bo zahteval trdo delo za 
spodbujanje rasti in reform, ki bodo izhajale iz našega skupnega občutka za prednostne in 
neodložljive naloge. Oprt bo na temelje, ki smo jih postavili v zadnjih letih in ki bodo služili 
kot odskočna deska za pospeševanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg 
predlogov, o katerih bom spregovoril pred Parlamentom, bo osredotočen na nekaj glavnih 
tem: 
 

• Unijo stabilnosti in odgovornosti, 
• Unijo rasti in solidarnosti, 
• večji vpliv Evrope v svetu. 

 
Delo, ki smo ga skupaj opravili v zadnjih nekaj letih, pomeni do zdaj najobsežnejšo prenovo 
gospodarskega tkiva EU. Evropski semester in letni pregled rasti sta bistveno izboljšala našo 
sposobnost za dejansko usklajevanje politik. Uveljavljamo novo generacijo predpisov in 
nadzora za trden in zdrav finančni sektor. V največji možni meri bomo okrepili vzvode 
enotnega trga, da bi zagotovili vire rasti in delovnih mest v prihodnosti. Na vseh teh 
področjih je Komisija letos že predložila pomembne nove predloge. V prihodnjih tednih jih bo 
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sledilo še več, in sicer na področju ključnih sektorjev finančnih storitev, kot so izvedeni 
finančni instrumenti, preprečevanje in reševanje krize bančnega sektorja in bonitetne 
agencije, kot tudi na področjih izboljšanja poslovnega okolja za MSP, energetike in 
odgovornega poslovanja. Poleg tega bomo predložili obsežen paket programov za posamezne 
sektorje ter instrumentov za izvrševanje sodobnega evropskega proračuna. Vsak predlog bo 
oblikovan tako, da bo izpolnjeval cilj dodane vrednosti EU. Soglasje o tem paketu mora biti 
na vrhu našega seznama prednostnih nalog, če želimo v prihodnjem letu doseči zastavljene 
cilje.  
 
Delovni program Komisije za leto 2012 je naša prva priložnost, da izvedemo novi okvirni 
sporazum skozi celoten cikel njegove priprave. Strukturiran dialog je zelo konkreten izraz 
posebnega partnerstva med našima institucijama. Ob tej priložnosti bi se Vam rad zahvalil za 
obširno poročilo konference predsednikov odborov, ki ga Komisija v okviru priprav skrbno 
proučuje. Poleg resolucije EP z dne 6. julija ta dokument potrjuje zavzetost Parlamenta za 
projekt EU. Strukturiran dialog, ki se bo začel z današnjo razpravo ob poročilu o stanju 
Unije, se bo v naslednjih tednih okrepil, končni rezultat pa bo sprejetje delovnega programa 
15. novembra. V skladu z okvirnim sporazumom želim v tem pismu spregovoriti o glavnih 
temah, na katerih temelji priprava delovnega programa in o katerih bomo razpravljali tudi v 
okviru strukturiranega dialoga. Nekatere od njih so v nadaljevanju navedene po alinejah kot 
primeri prihodnjih predlogov, vendar ne gre za dokončen seznam. Še posebej se veselim 
srečanja konference predsednikov odborov in kolegija komisarjev, ki bo 12. oktobra. Lansko 
srečanje se je izkazalo kot pomembna platforma za utrditev zavzemanja za skupne cilje.  
 

*** 
 
Unija stabilnosti in odgovornosti:  makroekonomski in upravljavski okvir, ki spodbuja rast 
 
V evropskem gospodarskem upravljanju moramo ustvariti delujoč krog, in sicer z usklajenim 
delovanjem nacionalnih in evropskih politik. To nalogo, tj. vzpostavitev trdnih struktur 
gospodarskega upravljanja in finančnega nadzora, moramo dokončati, da se povrne 
zaupanje državljanov in trgov. EU ima v enotnem trgu ogromen potencial za rast in treba ga 
je spodbuditi.   
 
Pridobiti moramo prednost in narediti premik od kriznega upravljanja k modelu rasti 
prihodnosti v skladu s strategijo Evropa 2020. Pokazati moramo, da se ukrepi, ki smo jih že 
sprejeli, dejansko izvajajo in našim državljanom prinašajo resnične spremembe. Ob 
upoštevanju teh ciljev bo delovni program Komisije za leto 2012 vključeval predloge v zvezi 
z: 
 

• drugim letnim pregledom rasti,  
• priporočili evropskega semestra za vsako državo članico, vključno z novim 

postopkom v zvezi s čezmernimi neravnovesji, in drugimi predlogi v zvezi z 
gospodarskim upravljanjem iz mojega govora, 

• izzivom davčnih oaz.  
 
V času, ko je fiskalna konsolidacija bistvenega pomena, se bo Komisija spoprijela z izzivi, ki 
jih predstavlja utajevanje davkov. Na podlagi osnutka mandata, ki čaka na odobritev Sveta, 
bo s ključnimi tretjimi državami začela pogajanja o davčnih oazah za prihranke.  
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Eno od najučinkovitejših orodij Unije za spodbujanje rasti je proračun EU. Po splošnem 
predlogu v zvezi z večletnim finančnim okvirom, predloženem junija, bo Komisija jeseni 
predložila pravno podlago za naslednji finančni okvir, osredotočen na področja, na katerih 
EU resnično lahko odigra pomembno vlogo, močan poudarek pa bo tudi na poenostavljanju. 
 
Unija rasti in solidarnosti 
 
Enotni trg za rast 
 
Za zagotavljanje vzdržne rasti in zaposlenosti v Evropi moramo ohranjati enotni trg, ki je 
sposoben opravljati svojo nalogo. Z uporabo novih idej in nove tehnologije moramo enotni 
trg čim bolje izkoristiti. Po obsežnem javnem posvetovanju je bilo v Aktu za enotni trg 
napovedanih 12 konkretnih ukrepov, ki jih bo Komisija predložila v prihodnjih mesecih. 
Parlament in Svet pozivam, da te pobude v zakonodajnem procesu obravnavata po hitrem 
postopku in tako zagotovita, da bodo podjetja in državljani čim prej deležni dejanskih koristi. 
 
Vendar se naša prizadevanja ne bodo ustavila pri tem. Hkrati z razvojem gospodarstva se 
mora razvijati tudi okvir, v katerem poslujejo naša podjetja. Komisija bo v letu 2012 
predložila dodatne pobude, s katerimi naj bi okrepili enotni trg, zmanjšali upravno breme in 
omogočili gospodarskim subjektom, da bodo lahko dodobra izkoristili priložnosti, ki jih 
prinaša 500-milijonski domači trg. Ustrezni zakonodajni ukrepi na podlagi načrtovanega 
„preverjanja uspešnosti“ bodo namenjeni nadaljnjemu izboljšanju enotnega trga za storitve 
in bodo izkoriščali tudi nove vire delovnih mest in rasti. Posodobitev sistema DDV bo 
podjetjem, zlasti MSP, omogočila, da se osredotočijo na rast. 
 
Zaupanje potrošnikov ustvarja uspešne trge. Na podlagi dela, opravljenega letošnjo jesen, 
bomo v naslednjem delovnem programu napovedali ukrepe za okrepitev pravic potrošnikov, 
med drugim pri elektronskih in čezmejnih transakcijah, ter za uspešno rešitev vprašanj, 
povezanih z zdravjem in varnostjo. Ti ukrepi so namenjeni povečanju varnosti državljanov, 
hkrati pa naj bi spodbujali povpraševanje na enotnem trgu. 
 
Predlagali bomo tudi obsežen paket za konkurenčne in varne storitve železniškega prometa, ki 
bo pomembno prispeval k trajnosti evropskega prometnega sistema. Infrastruktura je kot 
vselej ključna za globalno konkurenčnost. Središče naše strategije učinkovitega in 
trajnostnega razvoja infrastrukture v celotni EU je program „Povezovanje Evrope“.    
 
Ključni predlogi za izpolnitev zavez EU v okviru G20 v zvezi z reformo finančnih storitev 
bodo pripravljeni že do konca leta 2011, vendar bo Komisija nadaljevala s svojim delom in si 
prizadevala povečati odgovornost, preglednost in trdnost v sektorju, ki je bistven za rast in 
naložbe. Med dodatnimi ukrepi v letu 2012 bodo predlogi v zvezi z investicijskimi skladi, 
zavarovalništvom in zaščito vlagateljev.  
 
Ob upoštevanju teh ciljev bo delovni program Komisije za leto 2012 vključeval predloge v 
zvezi z: 
 

• zaščito vlagateljev pri malih naložbah in investicijskih skladih, 
• pripravo prihodnjega sistema DDV, 
• evropsko agendo za potrošnike, 
• revidiranimi pravili o splošni varnosti proizvodov,  
• paketom za liberalizacijo železnic, 
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• elektronsko identifikacijo in preverjanjem, 
• učinkovitim kolektivnim upravljanjem pravic, 
• okvirom državnih pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena. 

 
Delovna mesta in kompetence 
 
V Evropi sta gospodarski uspeh in socialna kohezija dve plati iste medalje. Sedanja visoka 
raven brezposelnosti povzroča velike stiske in je eno glavnih tveganj za socialno kohezijo in 
gospodarski razvoj v prihodnosti. Evropi bo uspelo le, če bo imel vsak posameznik možnost, 
da prispeva svoj del k napredku družbe.   
 
Naša družba je na točki preobrata. Učinki staranja prebivalstva se povečujejo, zato si ne 
moremo privoščiti, da bi izgubili potencial, znanje in nadarjenost naše delovne sile. Vlagati 
moramo v človeški in socialni kapital. Podjetja v nekaterih državah članicah so to že doumela 
– med krizo so obdržala delavce, čeprav so jim bila včasih prisiljena skrajšati delovnik ali jih 
premestiti na druga delovna mesta, zdaj pa lahko dodobra izkoristijo njihove sposobnosti in 
znanje, pridobljeno z usposabljanjem. 
 
Poleg tega se socialne posledice krize kažejo tudi precej širše, ne le v delovnem okolju – 
družine v finančnih težavah se stežka prebijajo skozi mesec, vse več otrok je izpostavljenih 
tveganju revščine, družba se sooča z boleznimi, povezanimi s stresom, in drugimi negativnimi 
učinki. Zato se bo Komisija še naprej borila proti revščini in se zavzemala za izpolnitev 
zadevnega ključnega cilja strategije Evropa 2020.  

 
Zagotoviti naši družbi varno prihodnost pomeni tudi spoprijeti se z dolgoročnimi izzivi, 
vključno z vzdržnostjo pokojninskih sistemov. Pri tem je večina vzvodov v rokah držav članic, 
vendar lahko tudi EU pomembno prispeva k reševanju tega problema. Tako bo našim 
prizadevanjem na področju pokojnin sledilo več pobud. Financiranje socialnih transferov v 
času, ko poskušamo ponovno vzpostaviti zdrave javne finance, zahteva ponoven premislek 
tako glede prednostnih področij porabe kot tudi virov prihodkov. 
 
Za okrepitev evropskega modela tržnega gospodarstva bodo pobude v delovnem programu za 
prihodnje leto vključevale: 
 

• paket na področju zaposlovanja (ki bo zajemal prenovljen program glede prožne 
varnosti, pobudo za zelena delovna mesta in pobudo za priložnosti za mlade), 

• podpiranje poklicnega pokojninskega zavarovanja,  
• zaščito dodatnih pokojninskih pravic za ljudi, ki menjajo zaposlitev. 

 
Vzdržna pot v prihodnost 
 
Ena glavnih prednostnih nalog v sedanjem mandatu Komisije je vzpostavitev usklajenega 
okvira za postopen prehod na nizkoogljično in z viri gospodarno družbo. Leto 2012 bo zadnje 
leto priprav, preden bo začel v celoti veljati podnebno-energetski sveženj iz leta 2009. V tem 
letu bodo sprejeti tudi novi ukrepi, ki naj bi pripomogli k izpolnitvi dogovorjenih ciljev ter 
pomagali državljanom, skupnostim in podjetjem oblikovati dolgoročne načrte, usmerjene v 
nizkoogljično prihodnost. Na področju prometa bomo nadgradili uspešne ukrepe za 
zniževanje emisij motornih vozil. Pomagali bomo vzpostaviti potrebno infrastrukturo, ki bo 
omogočila lažji dostop do alternativnih goriv in vozil. Novi načrt za vodo bo eden glavnih 
projektov vodilne pobude za učinkovitost virov. 
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Vzporedno s temi ukrepi bodo cilji na področju podnebnih sprememb vključeni v vse 
prihodnje odhodke proračuna EU, kar bo bistveno prispevalo k izpolnitvi teh ciljev.   
Komisija bo še naprej upoštevala podnebne cilje v vsej zadevni zakonodaji, prav tako pa bo 
pri svojem delu v Evropi upoštevala tudi razvoj mednarodnih pogajanj. 
 
Skozi zgodovino se je pokazalo, da je poraba energije eden temeljnih dejavnikov uspešne 
družbe. Varen, vzdržen in konkurenčen energetski sistem je skupni cilj EU. Razvili bomo 
strategijo za razvoj obnovljivih virov energije po letu 2020, ki bo omogočala dolgoročnejšo 
stabilnost. Poleg tega bo po tragični nesreči v Fukušimi in na podlagi stresnih testov 
opravljen temeljit pregled veljavnega okvira za jedrsko varnost. 
 
Ob upoštevanju teh ciljev bo delovni program Komisije za leto 2012 vključeval predloge v 
zvezi z: 
 

• nadaljnjimi ukrepi v zvezi z emisijami osebnih in dostavnih vozil,  
• spodbujanjem čistih virov energije za promet, 
• ohranjanjem evropskih vodnih virov, 
• posodobitvijo zakonodajnega okvira EURATOM za jedrsko varnost.  

 
Odprta Evropa za državljane 
 
Vzpostavitev varnega in odprtega prostora, v katerega lahko državljani EU in tretjih držav z 
zakonito pravico vstopa in prebivanja vstopajo, se v njem gibljejo, prebivajo in delajo, je 
eden najvidnejših praktičnih dosežkov Evropske unije.   
 
V zadnjem letu se je vprašanje nadzora meja zaradi dogodkov v Uniji in zunaj nje znašlo na 
vrhu našega dnevnega reda. Da bi ohranili naše zgodovinske dosežke na področju svobode in 
mobilnosti, moramo sistem nadzora meja ves čas krepiti in razvijati, da bomo kos novim 
izzivom. Še naprej moramo utrjevati tudi skupno migracijsko politiko, ki bo omogočala 
odgovorno upravljanje migracij v EU. Po temeljitem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
bo Komisija predstavila paket ukrepov za novo generacijo mejnih kontrol. Prav tako si bomo 
prizadevali zagotoviti, da bo praktična uporaba pravice do prostega gibanja delavcev znotraj 
Unije ena od temeljnih pravic državljanov na enotnem trgu. 
 
Delovni program Komisije za leto 2012 bo vključeval nadaljnje ukrepe v zvezi z več 
osrednjimi pobudami ambicioznega Akcijskega načrta izvajanja stockholmskega programa. 
Zakonodajni predlog za razširitev e-pravosodja bo namenjen olajšanju sodelovanja na 
področju pravosodja z uporabo IKT. Sprejeli bomo tudi ukrepe, s katerimi bomo zagotovili 
priznavanje dokumentov v sodnih postopkih v celotni Uniji. 
 
Ob upoštevanju teh ciljev bo delovni program Komisije za leto 2012 vključeval predloge v 
zvezi z: 
 

• naslednjo generacijo mejnih kontrol, 
• strategijo preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej 
• zaposlovanjem in migracijami. 
 

Večji vpliv Evrope v svetu 
 



 6

Dogodki zunaj naših meja vse pogosteje neposredno vplivajo na blaginjo in varnost 
državljanov EU. V našem interesu je, da poskušamo sooblikovati ta dogajanja, to pa lahko 
najbolje storimo s skupnimi močmi.  
 
Zgodovinski dogodki v sosedskih državah v južnem Sredozemlju so za EU priložnost, da 
pozitivno vpliva na njihov prehod k demokraciji in blaginji. Z novimi vladami moramo 
sodelovati in ugotoviti, kakšno pomoč jim lahko ponudimo v smislu politične podpore, 
tehnične pomoči ter konkretne pomoči za obnovo in gospodarski razvoj.  
 
Solidarnost je temeljna evropska vrednota, ki sega prek naših meja. Kot največja donatorka 
mednarodne razvojne pomoči bo imela EU vodilno vlogo pri zagotavljanju pomoči 
najrevnejšim družbam sveta, pri čemer se bo še posebej osredotočila na doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. V letu 2012 bo solidarnost EU s svetom konkretno izražena v obliki 
predlogov za ustanovitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. 
 
Komisija bo še naprej podpirala tudi cilje EU glede rasti na mednarodnem prizorišču. Krovni 
cilj ostaja uspešen zaključek večstranskih trgovinskih pogajanj, ki so v teku, in nadaljnja 
krepitev STO s pristopom Rusije. Poleg tega upamo, da bomo v prihodnjem obdobju sklenili 
sporazume o prosti trgovini z Ukrajino, Kanado, Singapurjem in Indijo ter naredili odločilen 
korak naprej v trgovinskih odnosih z Japonsko. Prizadevamo si tudi za začetek pogajanj za 
sporazum o naložbah s Kitajsko. 
 
V letu 2012 bomo nadaljevali z ocenami prihodnjih širitev in pogajanj, ki že tečejo. Veselimo 
se, da bomo medse kmalu lahko sprejeli Hrvaško kot 28. članico naše družine. V letu 2012 si 
bomo prizadevali, da bo lahko Hrvaška v polni meri deležna prednosti, ki jih prinaša članstvo 
v EU, in da bo lahko pravočasno izvedla vse priprave za izpolnitev obveznosti članstva.  
 
Ob upoštevanju teh ciljev bo delovni program Komisije za leto 2012 vključeval predloge v 
zvezi z: 
 

• ustanovitvijo Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč, 
• širitvenim paketom 2012. 
 

Pametna zakonodaja in učinkovito izvajanje 
 
Pri izvajanju svojega delovnega programa bo Komisija ohranila trdno zavezanost 
oblikovanju predlogov najvišje kakovosti. Za kakovost je ključna ustrezna priprava, kar 
pomeni, da je treba pobude razvijati ob temeljitem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi. 
Da bi zagotovili večji prispevek zainteresiranih strani, bo obdobje posvetovanja z letom 2012 
podaljšano z 8 na 12 tednov. 
 
Tudi kadar so predlogi dobro pripravljeni, uspešno prestanejo temeljit pregled ter jih 
podpreta Parlament in Svet, je njihov dejanski učinek odvisen tudi od izvajanja. Danes se 
politični ukrepi vse prepogosto ne pretvorijo v oprijemljive koristi za državljane, podjetja in 
javne organe. Komisija bo še naprej v celoti izpolnjevala svojo nalogo varuha pogodb. To 
vključuje tudi proaktivno uporabo in razvoj politike konkurence kot ključnega instrumenta za 
zagotavljanje enakih pogojev in dobro delujočega enotnega trga.  
 
Ob upoštevanju teh ciljev bo delovni program Komisije za leto 2012 vključeval predloge v 
zvezi z: 
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• zaščito finančnih interesov Evropske unije. 

 
 

*** 
 
Kako naprej 
 
Do leta 2020 je le še osem let. Svet se hitro spreminja, zato mora EU izkoristiti priložnost za 
utrditev svojega položaja v njem. Uresničitev naših ambicioznih ciljev je odvisna tako od 
držav članic kot od evropskih institucij, ki se morajo skupaj zavezati k izvedbi reform. Da bi 
do leta 2020 dosegli resnične spremembe, morajo prizadevanja na evropski ravni postati 
naša najpomembnejša prednostna naloga. To pomeni, da moramo za doseganje potrebnega 
napredka ukrepati zdaj. Veselim se sodelovanja z Evropskim parlamentom v prihodnjih 
tednih, namenjenih oblikovanju programa pobud, ki bodo pripomogle k obnovi rasti in 
povrnitvi zaupanja v Unijo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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