POT OD RIMA

UNIJA Z VELIKO VLOGO PRI VELIKIH
VPRAŠANJIH IN MAJHNO PRI MANJŠIH

„Res je, zavzemam se za močnejšo Evropo na nekaterih področjih. Vendar
več Evrope ni samo cilj, namenjen samemu sebi. Želim si boljšo Evropo.
Evropo, ki ima veliko vlogo pri velikih vprašanjih in majhno pri manjših.
Kot predsednik naslednje Komisije so bom zavzemal natanko za to. To
pomeni, da s predpisi ne bomo več posegali v vsak kotiček in vsak vidik
vsakdanjega življenja naših državljanov.“

Jean-Claude Juncker, 19. maj 2014

Junckerjeva Komisija se osredotoča na temeljni sklop desetih političnih prednostnih nalog. To pomeni, da ukrepa
samo tam, kjer ustvarja dodano vrednost, druga vprašanja pa prepušča nacionalnim in lokalnim organom.
Da bi se dosegli rezultati na področjih, na katerih so najbolj potrebni, je potrebno tesno sodelovanje institucij EU,
zlasti pri zakonodajnem postopku. Zato smo se zavezali, da bomo vsako leto dosegli soglasje o več predlogih s
prednostno obravnavo v zakonodajnem postopku. Tri institucije EU so prvo skupno izjavo o naših zakonodajnih
prednostnih nalogah za leto 2017 podpisale 13. decembra 2016.

Rimska izjava:
„Skupaj bomo delali na ravni, kjer bomo lahko dosegli resnične spremembe – torej na ravni Evropske unije,
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni –, v duhu zaupanja in lojalnega sodelovanja tako med državami članicami
kot med njimi in institucijami EU, v skladu z načelom subsidiarnosti. Omogočili bomo potreben manevrski
prostor na različnih ravneh, da bi okrepili evropski potencial za inovacije in rast. Želimo si, da bi imela
Unija veliko vlogo pri velikih vprašanjih in majhno vlogo pri manjših. Spodbujali bomo demokratičen,
učinkovit in pregleden postopek sprejemanja odločitev in boljše rezultate.“

Kakor je zapisano v Beli knjigi o prihodnosti Evrope, je primer sprejemanja odločitev na najprimernejši ravni
reforma zakonodaje o državni pomoči s strani Komisije, ki zagotavlja, da je v rokah nacionalnih, regionalnih in
lokalnih organov 90 % vseh ukrepov državne pomoči. Velika vloga Unije pri velikih vprašanjih pomeni tudi, da
Komisija ne predpisuje več pravil za pločevinke za shranjevanje olja ali pršne glave, ampak se namesto tega
osredotoča na ukrepe, ki jih je mogoče bolje izvesti skupaj kot vsak posamezno. Kot primere lahko navedemo
obvladovanje begunske krize, varovanje naših zunanjih meja ali biti na čelu boja proti podnebnim spremembam.
Ta pristop je temelj Komisijine agende za boljše pravno urejanje, ki tudi zagotavlja, da se zakonodaja EU
redno preverja, da se zagotovi, da ustreza svojemu namenu in da se zastarela zakonodaja umika.
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Boljše pravno urejanje v številkah v
obdobju 2015–2017

Število zakonodajnih predlogov v obdobju 2011–2015
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KAKO NAPREJ
10 prednostnih nalog Junckerjeve Komisije bo še vedno tvorilo podlago letnih delovnih programov Komisije.
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Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje, ki so ga sklenili Evropski parlament, Svet in Evropska komisija
in ki je začel veljati leta 2016, je pomemben korak naprej na področju kulture boljšega pravnega urejanja.

Tri institucije EU (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) zdaj bolje sodelujejo pri uresničevanju zakonodajnih
prednostnih nalog, o katerih so dosegle soglasje, na podlagi skupne izjave o prednostnih nalogah za leto 2017, ki so jo
podpisali predsedniki teh institucij. Na politični ravni bodo institucije izvajanje te skupne izjave spremljale skupaj in redno
na sestankih predsednikov treh institucij marca, julija in novembra 2017.

Imamo posluh za naše
državljane in deležnike v
celotnem političnem ciklu – v
okviru javnih posvetovanj,
platforme REFIT (ustreznost
predpisov), spletnega portala
„Zmanjšajte breme“ in dialogov
z državljani.

Ocene učinka se lahko
zdaj izvajajo ne samo
na začetku postopka
oblikovanja politik, ampak
tudi ob spremembi
predloga Komisije.

Neodvisen Odbor za
regulativni nadzor
zagotavlja kakovost dela na
področju ocene učinka.

Načelo subsidiarnosti
se krepi z večjim
posluhom za nacionalne
parlamente. Komisarji so
več kot 400-krat obiskali
nacionalne parlamente.
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