EVROPSKA KOMISIJA

Bruselj, 23.11.2011
COM(2011) 815 konč.
VOL. 1/5

SPOROČILO KOMISIJE
Letni pregled rasti 2012

UVOD
Jesenske napovedi za obdobje 2011–2013, ki jih je Komisija objavila 10. novembra 2011,
kažejo, da gospodarsko okrevanje stagnira ter da nizka stopnja zaupanja negativno vpliva na
naložbe in porabo. Pomanjkanje zaupanja izvira iz negativnih povratnih informacij med krizo
zaradi kopičenja državnega dolga in razmer v finančnem sektorju skupaj z upočasnitvijo rasti
svetovnega gospodarstva. Vpliv se še posebej kaže v euroobmočju. Zato bo BDP naslednje
leto verjetno stagniral, splošna rast v EU pa naj bi leta 2012 po napovedih znašala 0,6 %.
Brezposelnost bo verjetno ostala na visoki stopnji ter v letih 2012 in 2013 znašala približno
10 %, kar bo še povečalo socialni vpliv krize.
Brez prepričljivega odziva na krizo v euroobmočju se bodo gospodarski obeti za celotno EU
hitro slabšali. Obeti za rast vseh držav članic, tako tistih iz euroobmočja kot zunaj njega, so
odvisni od odločnega reševanja krize zaradi kopičenja državnega dolga in od dokazovanja, da
je euro stabilna in močna valuta ter da so države euroobmočja odločene in sposobne izvajati
dobre gospodarske politike. Glede na strah pred tveganjem, ki še vedno obstaja na finančnih
trgih, ta vprašanja še niso rešena. To dolgotrajno obdobje negotovosti se mora končati. Kot se
je že večkrat pokazalo v odločitvah Sveta in na srečanjih držav članic euroobmočja ter
nazadnje na srečanju 26. in 27. oktobra 2011, so voditelji držav EU za izhod iz sedanje krize
pripravljeni narediti vse – če je treba, tudi razmisliti o nadaljnjih spremembah Pogodbe.
Ukrepi so razumljivi in nujni, vendar se preveč političnega časa in energije porabi za nujne
ukrepe in premalo za izvajanje sprememb politik, s katerimi bodo naša gospodarstva ponovno
dosegla višjo gospodarsko rast.
EVROPSKI SEMESTER: NAPREDEK PO ENEM LETU

Prvi letni pregled rasti se je osredotočal na prednostne ukrepe treh glavnih področij: fiskalne konsolidacije in
spodbujanja makroekonomske stabilnosti, reform trga dela za večjo zaposlenost ter ukrepov za spodbujanje
rasti. Države članice so te prednostne naloge upoštevale pri svojih nacionalnih programih reform v okviru
strategije Evropa 2020 in pri svojih programih stabilnosti ali konvergence, vsebovala pa so jih tudi priporočila
po posameznih državah, ki jih je junija potrdil Evropski svet.
Države članice euroobmočja in šest držav članic zunaj euroobmočja se je marca 2011 dogovorilo o paktu „evro
plus“, na podlagi katerega so te države zavezane prostovoljnim prispevkom na področjih konkurence,
zaposlovanja, vzdržnih javnih financ in finančne stabilnosti, ki presegajo dogovore na ravni EU. Njihove
nacionalne zaveze so vključene v nacionalne programe reform in programe stabilnosti ali konvergence,
ocenjujejo pa se v okviru evropskega semestra.
Za splošno oceno je sicer še prezgodaj, vendar pa je na področju fiskalne konsolidacije dosežen napredek. Vse
slabši ciklični pogoji bodo poglobili težave na tem področju. Kar zadeva reforme trga dela, lahko opazimo
napredek na področju aktivnih politik trga dela, znanj in spretnosti, vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
Reforme sistemov za določanje plač so še vedno sporne in napredek na tem področju je doseglo le nekaj držav.
Nekaj strukturnih reform za spodbujanje rasti se je začelo izvajati na področjih raziskav, razvoja in inovacij,
prometa in energetike. Vendar pa večina ozkih grl s področij konkurence, storitev in mrežnih panog še ni
odpravljena.
Z letnim pregledom rasti 20121 se je začel evropski semester gospodarskega upravljanja za leto 2012. Ta je
osnova za potrebno skupno razumevanje prednostnih ukrepov na nacionalni in evropski ravni za naslednjih
dvanajst mesecev, ki naj bi se nato vključili v nacionalne proračunske odločitve ob upoštevanju priporočil EU
po posameznih državah in po potrebi zavez, sprejetih v okviru pakta „evro plus“. Pri izvajanju teh priporočil
bodo imeli pomembno vlogo socialni partnerji. Komisija bo v analizi po posameznih državah, ki jo bo junija
predstavila Evropskemu svetu, pripravila natančno oceno izvajanja priporočil s strani držav članic.
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Za natančnejšo oceno gospodarskih razmer in stanja na področju zaposlovanja glej priloge k temu
sporočilu.
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Prihodnji evropski semester bo prvi, ki bo izveden v okviru nedavno okrepljenega
gospodarskega upravljanja euroobmočja in širše EU2. Zakonodajni „šesterček“ bo znatno
okrepil Pakt stabilnosti in rasti ter razširil fiskalni nadzor. Prvič bo uveden postopek za
spremljanje in odpravo makroekonomskih neravnovesij (postopek čezmernega primanjkljaja).
Komisija je pravkar predstavila nove predloge3, ki naj bi dodatno okrepili nadzor nad
proračunskimi politikami držav članic euroobmočja, zlasti tistih, ki imajo velike težave pri
ohranjanju finančne stabilnosti ali so v postopku čezmernega primanjkljaja. Novi okvir
upravljanja bo prinesel večje povezovanje in večjo disciplino.
V letošnjem letnem pregledu rasti je močno poudarjena potreba po izvajanju. Zdaj ko je
dosežen sporazum o novem načinu gospodarskega upravljanja, v katerem je dodatno potrjena
medsebojna odvisnost gospodarstev držav članic, je treba nujno izvesti, kar je že bilo
dogovorjeno, z jasnim poudarkom na ukrepih za spodbujanje rasti. Za uspeh sta bistvena
zaporedje in skladnost ukrepov (tudi po celotni EU), pa tudi zmogljivost za uveljavljanje
vodilne vloge pri izvajanju sprememb in za dokazovanje upravičenosti tega, kar je že bilo
storjeno.
Kljub resnosti položaja je napredek držav članic pri izvajanju smernic letnega pregleda
rasti 2011 pod pričakovanji. Na nacionalni ravni se odgovornosti za korenite spremembe, o
katerih je bilo odločeno v okviru prihodnjega gospodarskega upravljanja, še ne sprejemajo v
celoti. Včasih obstaja velik razkorak med odločitvami, sprejetimi na ravni EU, in časom, ko
se te sprejmejo v okviru nacionalnih politik. Da se to popravi, mora evropski semester
vključevati občutek nujnosti, tako da bodo države članice hitro izvedle smernice, sprejete na
ravni EU, ter to lahko tudi dokazale. Izvedbena vrzel obstaja tudi na ravni EU, saj države
članice že sprejetih odločitev ne izvajajo v celoti ali dobro niti na področjih, ki so ključnega
pomena, kot je notranji trg, pa tudi predlogi z velikim vplivom na rast, ki so v procesu
soodločanja, še vedno niso sprejeti, sredstva iz strukturnih skladov, ki so na voljo državam
članicam, pa še niso porabljena.
Obenem se je treba osredotočati na reformne ukrepe s kratkoročnim učinkom rasti in na pravi
model srednjeročne rasti. Finančni trgi ocenjujejo vzdržnost javnega dolga držav članic na
podlagi dolgoročnih obetov za rast, njihove zmožnosti sprejemanja daljnosežnih odločitev o
strukturnih reformah in njihove zavezanosti izboljšanju konkurenčnosti.
Komisija meni, da bi se morala prizadevanja v letu 2012 na nacionalni in evropski ravni
osredotočati na naslednjih pet prednostnih nalog:
▪

izvedba diferencirane in rasti prijazne fiskalne konsolidacije,

▪

ponovna vzpostavitev dodeljevanja posojil gospodarstvu,

▪

spodbujanje rasti in konkurenčnosti za danes in jutri,

▪

spopadanje z brezposelnostjo in socialnimi posledicami krize,

▪

posodobitev javne uprave.

2

Glej tudi COM(2011) 669 z dne 12. oktobra 2011 – Pot do stabilnosti in rasti.
COM(2011) 821/2 in COM(2011) 819 z dne 23. novembra 2011.
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1.

IZVEDBA DIFERENCIRANE IN RASTI PRIJAZNE FISKALNE KONSOLIDACIJE

Odločna fiskalna konsolidacija je pomemben ukrep, saj je bistvena za ponovno vzpostavitev
makrofinančne stabilnosti kot osnove za rast in za zagotovitev prihodnosti evropskega
socialnega modela. Stopnje javnih dolgov so se občutno povečale – v obdobju 2007–2010 v
povprečju za 20 odstotnih točk zaradi krize – in naj bi do leta 2012 v EU dosegle 85 % BDP,
v euroobmočju pa 90 % BDP.
Skladno z dogovorjenim pristopom EU so bili sprejeti znatni ukrepi za konsolidacijo javnih
financ in če bodo politike ostale nespremenjene, naj bi se leta 2013 javni primanjkljaji v EU v
povprečju znižali na rahlo čez 3 % BDP. Če se bodo zaveze upoštevale, bo hitrost
konsolidacije tako v celoti sorazmerna s potrebnimi prizadevanji.
Ker se razmere po državah članicah razlikujejo, bi bilo treba upoštevati različne strategije iz
skupnega okvira, obenem pa tudi fiskalna in makroekonomska tveganja posameznih držav, in
sicer:
•

Države članice, ki dobivajo pomoč iz programov finančne pomoči, in tiste, v
katerih je trg pod strogim nadzorom, bi morale še naprej izpolnjevati
dogovorjene proračunske cilje, ne glede na možne spremembe
makroekonomskih pogojev.

•

Države članice z velikimi zamudami v prilagajanju, ki so v postopku
čezmernega primanjkljaja ali imajo velik primanjkljaj, bi morale pospešiti
svoja prizadevanja za konsolidacijo. Možni omejeni popravki glavnih
makroekonomskih scenarijev navzdol ne bi smeli povzročiti zamud pri
zmanjševanju presežnih primanjkljajev.

•

V državah članicah, ki nimajo presežnega primanjkljaja in so na pravi poti, da
v zvezi s prilagoditvijo dosežejo srednjeročne cilje, lahko proračunska politika
v celoti odigra svojo proticiklično in stabilizirajočo vlogo, če ni ogrožena
srednjeročna fiskalna vzdržnost.

•

Medtem ko je bil pri dosegi splošnega cilja fiskalne konsolidacije dosežen
dober napredek, pa distribucijski vpliv reform zahteva strožji nadzor, da bi se
izognili tveganju neupoštevanja določenih postavk, ki pospešujejo rast, in
kopičenja obstoječih socialnih težav.

Kar zadeva odhodkovno stran, bi morale države članice ohraniti rast javnih odhodkov pod
stopnjo srednjeročne rasti BDP. Komisija meni, da bi morale države članice nameniti posebno
pozornost naslednjim vprašanjem:
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•

prednostna obravnava rasti prijaznih odhodkov, kot so izobraževanje,
raziskave, inovacije in energetika, ki so naložbe v prihodnjo rast, ter
zagotovitev učinkovitosti te porabe. Prvi rezultati kažejo, da se vzorci različnih
držav članic zelo razlikujejo. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tudi
ohranitvi ali okrepitvi pokritosti in učinkovitosti storitev zaposlovanja ter
aktivnim politikam trga dela, kot so programi usposabljanja za brezposelne;

•

prizadevanja za reformo in posodobitev pokojninskih sistemov ob upoštevanju
nacionalnih tradicij socialnega dialoga, da se zagotovita finančna stabilnost in
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primernost pokojnin, z uskladitvijo upokojitvene starosti z vse večjo
pričakovano življenjsko dobo, omejenimi možnostmi za predčasno upokojitev,
podpiranjem daljše delovne dobe, izenačitvijo upokojitvene starosti za moške
in ženske ter podpiranjem razvoja dopolnilnih možnosti zasebnega varčevanja
za povečanje pokojninskih prihodkov. To posodobitev bi morala dopolnjevati
reforma zdravstvenih sistemov, katere cilja bi bila stroškovna učinkovitost in
trajnost.
Da se lahko bolje upošteva potreba po povezovanju davčne politike, letošnji pregled rasti
vsebuje novo prilogo o rasti prijaznih davčnih politikah držav članic in boljši davčni
usklajenosti v EU4, ki sta zelo pomembni tudi za pakt „evro plus“. Za izboljšanje prispevka na
prihodkovni strani fiskalne konsolidacije je treba več pozornosti nameniti zgradbi in strukturi
davčnih sistemov, da bodo bolj učinkoviti, uspešni in pošteni, ter ob tem upoštevati tudi to, da
bodo države članice morda morale povišati davke. V številnih državah članicah se davčne
reforme že izvajajo. Pri njih je treba upoštevati naslednje:
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•

Obstajajo možnosti za razširitev davčne osnove nekaterih davkov, s čimer bi se
povečali prihodki ali znižale izkrivljajoče visoke davčne stopnje. Odbitki in
izjeme pri standardnih davčnih osnovah na primer pogosto ustvarjajo
ekonomska izkrivljanja in zmanjšujejo učinkovitost davčnega sistema. To velja
zlasti za izjeme pri DDV in znižane stopnje, pa tudi za davek na dohodek
pravnih in fizičnih oseb. Postopna ukinitev nekaterih skritih davčnih subvencij
bi lahko pripomogla k razširitvi davčne osnove. Ukinile bi se lahko zlasti
okolju škodljive subvencije.

•

Potrebna so večja prizadevanja za preusmeritev obdavčenja z dela na
obdavčenje, ki manj škoduje rasti: obdavčitev povečane porabe, okoljska
obdavčitev in obdavčitev premoženja (na primer obdavčitev lastnine visoke
vrednosti) na primer lahko pripomorejo k zmanjšanju davčne obremenitve na
delo in s tem k povečanju privlačnosti zaposlovanja. Pri vsakršni preusmeritvi
obdavčenja pa je treba nameniti posebno pozornost potrebam najbolj ranljivih
skupin.

•

V več državah članicah bi se lahko z izboljšanjem učinkovitosti pobiranja
davkov in boja proti davčnim utajam povečali prihodki države. Pri tem bi
pomagala učinkovitejša uporaba davčnih pravil na vseh področjih obdavčenja.
Okrepiti bi bilo treba ukrepe za spodbujanje prehoda z neformalnega ali
neprijavljenega dela na redno zaposlitev.

•

Na voljo bodo novi viri nacionalnih prihodkov, kot sta prodaja pravic za
emisije CO2 in spektra na dražbi, ki se lahko uporabijo za podporo prihodkom
z rasti prijaznih področij5, vključno z zeleno rastjo, ob upoštevanju zaveze, da
se znaten delež teh novih virov nameni spopadanju s podnebnimi
spremembami.

To poročilo je odgovor na poziv Evropskega sveta z dne 24. junija 2011 Komisiji, naj poroča o
napredku pri strukturiranih razpravah o davčni politiki v okviru pakta „evro plus“.
Letni prihodek od prodaje pravic iz sistema trgovanja z emisijami na dražbi naj bi od leta 2013 po
ocenah znašal najmanj 11 milijard EUR.
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•

2.

Za čim večji učinek davčnih reform bi morale države članice uskladiti svoja
prizadevanja z okrepljenim dialogom na ravni EU. Treba bi bilo doseči
napredek v zvezi s predlogi, ki jih je Komisija napovedala v svojem zadnjem
letnem pregledu rasti – za skupno konsolidirano davčno osnovo za pravne
osebe, za obdavčitev finančnih transakcij in za obdavčitev energije – ki so
trenutno v obravnavi evropskega zakonodajalca.

PONOVNA VZPOSTAVITEV DODELJEVANJA POSOJIL GOSPODARSTVU

Zdrav finančni sistem in zlasti trden bančni sektor spodbujata rast. Bančni presežki, ki so
pripeljali do krize, so povzročili šibkost sektorja, zdaj pa obstaja tveganje, da bodo zavirali
okrevanje gospodarstva. Ponovna vzpostavitev zaupanja vlagateljev bo zahtevala izboljšanje
kapitalskih položajev bank in okrepitev ukrepov za olajšanje dostopa bank do financiranja,
pripomogla pa bo tudi k prekinitvi povezave med krizo zaradi kopičenja državnega dolga in
finančnim sektorjem.
V teku je velika prenova predpisov in nadzora finančnega sektorja, številne nove odločitve pa
se že izvajajo. S tem naj bi se obravnavale pomanjkljivosti sedanjega regulativnega in
nadzornega okvira ter omogočili bolj običajni vzorci dodeljevanja posojil podjetjem in
zasebnim gospodinjstvom brez prekomernega tveganja, značilnega za obdobje pred krizo.
Komisija meni, da bi bilo treba v srednjeročnem obdobju prednostno obravnavati naslednje:
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•

okrepitev kapitalskih položajev sistemskih bank, kadar je to potrebno, da se
upoštevajo povečana tveganja na trgih državnih dolgov. Zadevni ukrepi bodo
temeljili na predlogih Evropskega bančnega organa. Pomembno bo zagotoviti,
da banke svoje deleže kapitala okrepijo predvsem z izboljšanjem svojih
kapitalskih položajev in ne z neustreznim omejevanjem dodeljevanja posojil
realnemu gospodarstvu. Poleg tega bi morale banke upoštevati dogovorjena
pravila o dodatkih in plačilih za delo;

•

olajšanje dostopa bank do trajnejšega financiranja z izvajanjem začasnih
ukrepov (npr. državnih jamstev), da se omeji vpliv reforme bančnega sektorja
na tok posojil realnemu gospodarstvu, pri čemer bi se izognili tveganju dodatne
zaostritve kreditnih pogojev. Tako kapitalizacijo (v primerih, kadar se to lahko
doseže le v okviru javnih sredstev) kot zagotovitev državnih jamstev bi bilo
treba izvesti popolnoma v skladu s pravili o državni pomoči;

•

vzpostavitev posebne ureditve, prilagojene trgom rasti MSP, ki bi jim
omogočala večjo prepoznavnost med naložbeniki in v okviru katere bi za MSP
veljala sorazmerna merila za kotacijo na borzi. Pregledati bi bilo treba tudi
pravila varnega in skrbnega poslovanja za zagotovitev, da dodeljevanje posojil
MSP ni neupravičeno kaznovano;

•

sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, da trajnostno ohrani in poveča
svoje dejavnosti dodeljevanja posojil za MSP, pri čemer se prek poslov z
delitvijo tveganja razvijejo sinergije z Evropskim investicijskim skladom, ter
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ustanovitev sklada skladov6 za zagotovitev sredstev skladom, namenjenim
naložbam v več kot eni državi članici;

3.

•

razvoj nove evropske ureditve za tvegani kapital, ki bo evropskim skladom
tveganega kapitala omogočala, da tržijo svoje sklade in zbirajo kapital na
vseevropski ravni po celotnem enotnem trgu. Enotne licence se bodo
dodeljevale na podlagi ene registracije v matični državi članici, odvisne pa
bodo od izpolnjevanja poenostavljenih obveznosti poročanja, prilagojene
organizacije in upoštevanja poslovnih pravil;

•

dokončanje izvajanja novega regulativnega okvira za finančne trge EU skladno
z zavezami G-20 in okrepitev novih ureditev za finančni nadzor, sprejetih na
ravni EU.

SPODBUJANJE RASTI IN KONKURENČNOSTI ZA DANES IN JUTRI

Fiskalna konsolidacija in sanacija finančnega sektorja sta potrebni, vendar sami ne zadostujeta
za zagotovitev rasti. Glede na potrebo po fiskalni konsolidaciji morajo imeti strukturne
reforme pomembno vlogo pri izboljšanju splošne učinkovitosti in sposobnosti gospodarstva
EU za prilagajanje. Medtem ko učinki strukturnih reform, ki spodbujajo rast, zagotavljajo
rezultate postopoma, pa lahko ustvarjanje obetov za izboljšano rast pozitivno kratkoročno
vpliva na rast, saj izboljša zaupanje, ter pomaga vsem državam članicam, zlasti tistim, ki se
soočajo s tržnimi pritiski.
Večina vzvodov za spodbujanje rasti je v rokah držav članic, kot je poudarjeno v priporočilih
v okviru evropskega semestra. Nacionalne reforme na področjih storitev, mrežnih panog in
javnega sektorja bi bilo treba na primer pospešiti, da se poveča potencial za rast v EU.
Poudarek na učinkovitosti virov, na primer na področjih, kot sta energetska učinkovitost in
zmanjšanje odpadkov, lahko izboljša konkurenčnost, ustvari nova delovna mesta in koristi
okolju. Prednostna naloga morajo biti tudi reforme, ki izboljšujejo poslovno okolje in
konkurenčnost.
Že dolgo pred sedanjo krizo je bila splošna uspešnost EU manjša kot uspešnost naših glavnih
tekmecev. EU je kljub določenemu napredku na področju zaposlovanja zaostala zlasti v
smislu produktivnosti in ta vrzel je vse večja. Nanjo vplivajo številni dejavniki. Vendar sta v
EU v primerjavi s številnimi drugimi večjimi tekmeci dve posebni oviri: prvič, vseevropski
trg je še vedno preveč razdrobljen in podjetjem ne omogoča rasti in enakih ekonomij obsega,
in drugič, številni okvirni pogoji – na primer dostop do financiranja, inovacijske zmogljivosti
ali regulativne ovire – ovirajo pripravljenost podjetij za kreativnost in naložbe.
Srednjeročne napovedi kažejo, da bo EU brez potrebnih strukturnih reform še naprej beležila
počasno rast. Posebna prednostna področja za reforme v posameznih državah članicah so
opredeljena v priporočilih EU po posameznih državah. Na ravni EU se lahko zagotovita
podpora in dopolnjevanje nacionalnih ukrepov, na primer v okviru Akta za enotni trg, ki ga je
predlagala Komisija, podprla pa sta ga Evropski parlament in Evropski svet. Številni vzvodi
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To bi zajemalo kolektivni naložbeni podjem na evropski ravni, ki bi ga upravljala Evropska
investicijska banka in bi bil namenjen naložbam v druge sklade na nacionalni ravni, ne pa naložbam v
delnice, obveznice ipd.
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za spodbujanje rasti bi lahko v letu 2012 prinesli hitre rezultate, če bi se izvajali v vseh
državah članicah in v okviru ukrepanja na ravni EU.
Trije primeri potenciala rasti
•

•

SL

Digitalni enotni trg EU se lahko spodbudi z:
–

razvojem trga EU za mobilne in spletne plačilne sisteme, pri čemer se
hkrati izboljšajo pravila o varstvu podatkov in spodbuja uporaba
informacij javnega sektorja,

–

večjim obsegom razpoložljivega radijskega spektra, zlasti za hitro
rastoče trge mobilnih podatkov. Hkrati je treba spodbujati naložbe v hitre
širokopasovne povezave;

–

zmanjšanjem stroškov in izboljšanjem kakovosti dobave blaga in
zagotavljanja storitev, kupljenih prek spleta, vključno z dosego zadostne
ravni varstva potrošnikov;

–

odpravo omejitev prodaje na podlagi državljanstva ali prebivališča.
Komisija bo v ta namen izdala smernice za izvajanje člena 20 direktive o
storitvah;

–

razvojem spletnih sistemov za reševanje sporov, da se v primeru spora
potrošnikom in podjetjem zagotovi hitra in zanesljiva arbitraža;

–

uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za zagotovitev
pametnih energetskih in prometnih sistemov, ki povezujejo vse kotičke
EU. Pametna elektroenergetska omrežja, visoka raven energetske
učinkovitosti in široka uporaba energije iz obnovljivih virov, ki jih
omogoča dovršena uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij
ter vrhunske logistike, ki služijo notranjemu trgu, so bistveni elementi
sodobnega in konkurenčnega gospodarstva in ključnega pomena za
razvoj EU v prihodnjih letih.

Pravi notranji trg za storitve
–

V številnih državah članicah je osveščenost gospodarskih subjektov o
možnostih, ki jih nudi direktiva o storitvah, omejena. „Enotne kontaktne
točke“, ki podjetjem pomagajo pridobiti ustrezne informacije in urediti
formalnosti, v nekaterih še ne obstajajo. Komisija sprejema ukrepe za
zagotovitev izvajanja v državah članicah, ki direktive še niso prenesle v
svojo zakonodajo. Opravili se bodo sektorski preskusi uspešnosti, do
konca leta 2012 pa bodo sprejeti nadaljnji ukrepi za zagotovitev izvajanja
v celoti.

–

Spodbujanje konkurence in konkurenčnosti v maloprodajnem sektorju,
zmanjšanje ovir za vstop na trg in izstop z njega za podjetja ter odprava
nepotrebnih omejitev za podjetja in strokovne storitve, pravne poklice,
računovodska ali tehnična svetovanja ter za zdravstveni in socialni
sektor.
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–

•

Odprava tehničnih, upravnih in družbenih ovir za inovativne tehnologije
in proizvodne procese, med drugim tudi pri razvoju ključnih osnovnih
tehnologij.

Razsežnost zunanje rasti:
–

Izkoriščanje potenciala zunanje trgovine: v prihodnjih letih bo 90 %
svetovne rasti izhajalo iz držav zunaj EU. Za izkoriščanje te rasti se lahko
podjetjem iz EU, zlasti MSP7, pomaga na veliko načinov. Že med krizo
je trgovina pripomogla k ublažitvi šoka, saj je četrtina rasti EU v
letu 2010 izvirala iz trgovine s partnerji zunaj EU. Pred kratkim sklenjeni
trgovinski sporazumi s sosednjimi državami in nedavno sprejeti
sporazum o prosti trgovini z Južno Korejo ponujajo številne koristi, ki
lahko izvirajo iz izkoriščanja novih priložnosti, ki jih je treba podjetjem
ustrezno predstaviti.

Uporaba proračuna EU za rast in konkurenčnost
•

7
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V sedanjih okoliščinah fiskalnih omejitev so možnosti za fiskalne spodbude
izredno omejene. Vendar pa se lahko z uporabo obstoječih virov zagotovi večji
vpliv na rast in konkurenčnost. Za obdobje 2007–2013 je v okviru kohezijske
politike na voljo 347 milijard EUR za naložbe v državah članicah. V nekaterih
državah lahko skladi EU predstavljajo do 4 % BDP. Po počasnem zagonu tako
prevzete obveznosti kot tudi plačila zdaj rastejo, vendar neenakomerno po vsej
EU. Uporaba potenciala strukturnih skladov EU je lahko in mora biti del nove
usmeritve rasti:
–

Še vedno je precej možnosti za uporabo ali reprogramiranje
razpoložljivih sredstev za spodbujanje rasti in konkurenčnosti ter za
izvajanje priporočil po posameznih državah iz prvega evropskega
semestra. Obstaja veliko primerov uspešnih programov (na primer
programi za spodbujanje vajeništva za mlade, ki jih podpira Evropski
socialni sklad, ali programi za naložbe v energetsko učinkovitost za
gospodinjstva in podjetja), ki imajo takojšen učinek. Taki programi so
zelo učinkovit in pameten način ustvarjanja delovnih mest na lokalni
ravni, zlasti v sedanjih težkih časih za gradbeni sektor.

–

Komisija je za države članice, ki prejemajo finančno pomoč v okviru
programov, predlagala povečanje stopnje sofinanciranja za zagotovitev,
da se potrebne investicije kljub zelo omejenim nacionalnim proračunom
izvedejo zdaj. Komisija poziva Evropski parlament in Svet, da sprejmeta
te predloge do konca leta 2011.

–

V zvezi s pomočjo pri izgradnji potrebne prometne, energetske in
informacijsko-komunikacijske infrastrukture je Komisija predlagala
uporabo projektnih obveznic, da se spodbudi zasebno financiranje
ključnih infrastrukturnih projektov, ki lahko ustvarijo tokove dohodka.

Glej COM(2011) 702 – Mala podjetja, velik svet – novo partnerstvo za pomoč MSP pri izkoriščanju
priložnosti v svetu.
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Predstavljena je bila pilotna faza projektnih obveznic, ki naj bi
povezovala sedanji in prihodnji proračun EU ter omogočila pravočasno
financiranje nekaterih izmed teh ključnih projektov.
Program, usmerjen v hitro rast
Komisija je v podporo tem prizadevanjem opredelila vrsto sklepov na ravni EU, ki bi lahko,
če bodo hitro sprejeti, takoj spodbudili rast8. Ti vključujejo:
•

bolje izkoristiti dogovore, ki so bili že sprejeti na ravni EU;

•

pospešiti sprejetje sklepov, ki jih Evropski parlament in Svet še nista sprejela;

•

hitro obravnavati nekatere prihodnje predloge, ki jih bo Komisija pripravila v
prihodnjih mesecih.

Podrobnosti so opisane v prilogi. Komisija z zanimanjem pričakuje razprave o svežnju za
pospešeno rast z Evropskim parlamentom in Svetom v bližnji prihodnosti.
4.

SPOPADANJE Z BREZPOSELNOSTJO IN SOCIALNIMI POSLEDICAMI KRIZE

Socialni vpliv krize sega zelo daleč. EU je od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja
ustvarila na milijone delovnih mest in povečala število zaposlenih, vendar se je po letu 2008
napredek ustavil. Brezposelnost se je zato znatno povečala in tako je danes v EU 23 milijonov
brezposelnih.
Kriza je v gospodarstvu povzročila velike premike: podjetja se morajo na hitro
prestrukturirati, številni poslovni odnosi se prekinjajo ali nastajajo novi, delovni pogoji se
prilagajajo spreminjajočemu se okolju. Ker so obeti za zaposlitev vse slabši, znaten delež
prebivalstva temu prehodu morda ne bo kos. Povečal se je delež dolgoročno brezposelnih, za
katere obstaja tveganje, da bodo za vedno ostali brez dela. Izvajanje uravnoteženih politik
prožne varnosti lahko pomaga delavcem pri menjavi delovnega mesta in prilagajanju
razmeram na trgu dela. Hkrati se zdaj z umikom izkušenih delavcev s trga dela krepi učinek
staranja prebivalstva in mirovanje/upadanje števila delovno sposobnega prebivalstva je v več
državah članicah neizogibno.
Obseg in hitrost teh sprememb ustvarjata tveganje za strukturno neskladje med ponudbo in
povpraševanjem po delovni sili, ki bo oviralo okrevanje gospodarstva in dolgoročno rast.
Medtem ko je stopnja brezposelnosti dosegla visoko raven, pa se od sredine leta 2009
povečuje tudi število prostih delovnih mest. To je posledica neustreznih plačilnih pogojev,
pomanjkanja ustreznega znanja in spretnosti ali omejene geografske mobilnosti.
Že pred krizo je bila uspešnosti držav članic pri udeležbi vseh starostnih skupin v
zaposlovanju, pa tudi izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskem učenju zelo različna in
skupno povprečje EU je v mednarodni primerjavi zaostajalo.
Uporaba delovne sile za rast:
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Ti vključujejo 12 ukrepov v okviru Akta za enotni trg, katerih hitro sprejetje sta Evropski parlament in
Svet že potrdila.
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Komisija meni, da bi morale države članice pri ustvarjanju delovnih mest in zagotavljanju
okrevanja gospodarstva z velikim številom delovnih mest prednostno obravnavati naslednje
točke:
•

upoštevanje dogovorjenih priporočil o pregledu mehanizmov določanja plač
skladno z nacionalnimi praksami na področju socialnega dialoga, da se bolje
upoštevajo gibanja na področju produktivnosti, in prilagoditev nadomestil za
brezposelnost v povezavi z učinkovitejšimi aktivacijskimi ukrepi ter ustreznimi
programi usposabljanja in podpore, da se olajša ponovna zaposlitev;

•

okrepitev mobilnosti delavcev z odpravo preostalih pravnih ovir, olajšanjem
priznavanja poklicnih kvalifikacij in izkušenj, krepitvijo sodelovanja med
javnimi zavodi za zaposlovanje ter s pregledom delovanja stanovanjskih trgov
in zagotavljanja prometne infrastrukture;

•

omejevanje dostopa do shem predčasnega upokojevanja in drugih možnosti za
predčasni umik s trga dela, obenem pa podpiranje daljše delovne dobe z
zagotavljanjem boljšega dostopa do vseživljenjskega učenja, prilagoditvijo
delovnih mestih bolj raznoliki delovni sili in razvojem možnosti za zaposlitev
starejših delavcev, med drugim tudi s pomočjo spodbud;

•

spodbujanje podjetništva in samozaposlitve, vključno s socialnim
podjetništvom, z izboljšanjem kakovosti podpornih sistemov in spodbujanje
podjetniških znanj in spretnosti;

•

razvoj pobud, ki omogočajo razvoj sektorjev z najvišjim potencialom za
zaposlovanje, kot so nizkoogljično gospodarstvo z učinkovito rabo virov
(„zelena delovna mesta“), zdravstveni in socialni sektor („bela delovna mesta“)
ter digitalno gospodarstvo.

Podpora zaposlovanju, zlasti zaposlovanju mladih:
Mladim je treba nameniti posebno pozornost. Med letoma 2008 in 2010 se je skupno število
mladih (do 25 let) brezposelnih v EU povečalo za milijon, kar pomeni, da so mladi ena od
skupin, ki jih je kriza najbolj prizadela. Stopnja brezposelnosti v celotni EU se je povečala na
več kot 20 %, v nekaterih državah članicah pa znaša celo več kot 40 %. Ta skupina se
spopada tudi z drugimi strukturnimi izzivi, ki ovirajo njeno vključevanje na trg dela. Na
primer 40 % mladih, ki so zaposleni, ima pogodbe za določen čas. Poleg tega danes ena od
sedmih oseb (14,4 %) konča šolanje z nižjo srednješolsko izobrazbo in ne sodeluje v nobenem
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.
Komisija glede na te okoliščine meni, da morajo države članice prednostno obravnavati
naslednje:
•

SL

opredelitev najnujnejših potreb in predlaganje konkretnih ukrepov, namenjenih
zlasti mladim, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
pa tudi zavezanost spodbujanju kakovostnega vajeništva in pripravništva ter
podjetniških znanj in spretnosti. Posebno pozornost je treba nameniti
razsežnosti poklicnega usposabljanja v terciarnih izobraževalnih sistemih in
pridobivanju delovnih izkušenj;
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•

sodelovanje s socialnimi partnerji za izvajanje zavez za spodbujanje
kakovostnega vajeništva in pripravništva, zlasti v sektorjih z ozkimi grli pri
zapolnjevanju prostih delovnih mest, da si lahko mladi pridobijo dejanske
delovne izkušnje in hitro vstopijo na trg dela;

•

reformo zakonodaje o varstvu zaposlitve ob posvetovanju s socialnimi
partnerji, zmanjšanje prevelike togosti pogodb za nedoločen čas ter zagotovitev
zaščite in lažjega dostopa do trga dela za tiste, ki so zunaj njega, zlasti mlade;

•

nadaljnje prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja, da bodo
odražali razmere na trgu dela in povpraševanje po znanju in spretnostih, s
poudarkom na sektorjih in poklicih z najbolj izrazitim pomanjkanjem znanj in
spretnosti ali delovne sile – število diplomantov s področja informacijske
tehnologije na primer se od leta 2008 ni povečalo in če bo ostalo tako, se lahko
zgodi, da bo do leta 2015 v EU primanjkovalo 700 000 strokovnjakov za
informacijske tehnologije;

•

pregledu kakovosti in financiranja univerz in proučitev ukrepov, kot je uvedba
šolnine za terciarno izobraževanje v povezavi s shemami za posojila za
študente in štipendije ali z alternativnimi viri financiranja, vključno z uporabo
javnih sredstev za vzvod za zasebne naložbe.

Varstvo ranljivih skupin:
Poleg gospodarske stvarnosti je na preizkušnji tudi socialna struktura EU. Kriza je
nesorazmerno prizadela tiste, ki so že bili ranljivi, in ustvarila nove skupine ljudi, ki jim grozi
revščina. Obstajajo jasni znaki, da se je povečalo tudi število ljudi, ki jim grozi revščina
zaradi prenizkih dohodkov, zlasti otrok, in zaradi socialne izključenosti, z akutnimi
zdravstvenimi težavami in brezdomstvom v najbolj skrajnih primerih. Spremembam, ki
vplivajo na izračun virov dohodka in upravičenost do njega, so izpostavljeni tudi ljudje, ki s
trgom dela niso ali so slabo povezani, kot so upokojenci ali ranljive skupine ljudi, ki so
odvisni od socialnih prejemkov, na primer samohranilci.
Komisija meni, da bi morale države članice prednostno obravnavati naslednje:

SL

•

nadaljnje izboljšanje učinkovitosti sistemov socialnega varstva in zagotovitev
delovanja samodejnih socialnih stabilizatorjev, da se prepreči predčasna
ukinitev preteklih razširitev pokritosti in upravičenosti, dokler se ne začne rast
v smislu delovnih mest vztrajno krepiti;

•

izvajanje strategij aktivnega vključevanja, ki zajema ukrepe za trg dela, ukrepe
za aktiviranje trga dela, ter ustreznih in dostopnih socialnih storitev, da se
prepreči marginalizacija ranljivih skupin;

•

zagotavljanje dostopa do storitev v podporo vključevanju v trg dela in družbo,
med drugim tudi z zagotavljanjem dostopa do osnovnega plačilnega računa,
oskrbe z električno energijo za ranljive odjemalce ter dostopa do cenovno
dostopnih stanovanj.
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5.

POSODOBITEV JAVNE UPRAVE

Kakovost javne uprave na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni je odločilni
element konkurenčnosti in pomemben dejavnik produktivnosti. Nenehen pritisk na javne
finance povzroča velike spremembe in prestrukturiranje javnega sektorja. Ta izziv je treba
spremeniti v priložnost. Čeprav reforme javnega sektorja ni mogoče doseči čez noč, ji je treba
v sedanjih razmerah dati nov zagon.
Soodvisnosti in zapletenosti struktur upravljanja EU na več ravneh zlasti pod pritiskom krize
kažeta, da obstajajo možnosti za izboljšave. Države članice potrebujejo uspešne uprave, da
lahko v celoti odigrajo svojo vlogo v EU, izpolnjujejo svoje obveznosti in zagotovijo, da
lahko njihovi državljani v celoti izkoristijo prednosti članstva v EU. Uspešno izvajanje politik
EU na pomembnih področjih, kot sta carinski nadzor in kakovost statističnih podatkov, je
odvisno od zmogljivosti posamezne države članice za doseganje dogovorjenih rezultatov.
Nenehna vrzel pri izvajanju zakonodaje EU ali pri uporabi strukturnih skladov je v številnih
primerih posledica slabe upravne zmogljivosti.
V številnih državah članicah obstajajo možnosti za povečanje učinkovitosti pri zagotavljanju
javnih storitev ter preglednost in kakovost javne uprave in sodstva. Zlasti je treba izboljšati
uspešnost sistema civilnega sodstva, da se lahko zahtevki rešijo v razumnem roku, saj so
nepotrebna odlašanja draga za podjetja, ki zaradi njih pogosto ne morejo izkoristiti novih
poslovnih priložnosti. V tem okviru je Komisija napovedala, da bo predlagala izboljšanje
učinkovitosti čezmejnih pravil o nesolventnosti. Drugo področje, na katerem je treba uskladiti
različne cilje politik, je izdaja gradbenih dovoljenj. V zvezi s tem je Komisija pred kratkim
predlagala novo uredbo o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo9. To je samo
nekaj primerov. Jasno je, da bi obravnavanje teh in drugih obstoječih težav omogočilo
uskladitev ciljev fiskalne konsolidacije ter izboljšanje konkurenčnosti in obetov za rast.
Komisija spodbuja program za oblikovanje pametnih predpisov, katerega namen je zagotoviti,
da ima EU, kadar je potrebno, predpise visoke kakovosti in da ukrepa samo, če ukrepi,
sprejeti na ravni EU, zagotavljajo boljše rezultate kot ukrepi na nacionalni ravni, pri čemer se
v celoti spoštuje načelo subsidiarnosti. Sestavni del tega programa so prizadevanja za
poenostavitev in nenehno pregledovanje veljavne zakonodaje EU, tako da je ta vedno
posodobljena in primerna za uporabo. Prav tako pomemben je program Komisije za
zmanjšanje upravnih obremenitev in birokracije. Komisija je s predložitvijo predlogov že
presegla cilj 25-odstotnega zmanjšanja; če sozakonodajalec sprejme njene predloge, bo
zmanjšanje upravnih obremenitev znašalo kar 31 %. Komisija je pravkar predlagala10 novo
ureditev za mikro in mala podjetja, na podlagi katere so ta brez prepričljive utemeljitve za
njihovo vključenost izvzeta iz novih predpisov EU. Tudi kadar bodo MSP zajeta v nov
predpis, se bodo proučile možnosti za manj strogo ureditev. Nenehne izboljšave glede
posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, z dokazi podprte ocene učinka in poudarek na
izvajanju zakonodaje EU na kraju samem bodo še naprej osrednji elementi agende Komisije.
Komisija meni, da bi morale države članice prednostno obravnavati naslednje:
•

9
10
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izboljšanje poslovnega okolja z zmanjšanjem upravnih obremenitev, med
drugim z izogibanjem prekomernemu izvajanju postopkov („gold plating“) pri

COM(2011) 658 z dne 19. oktobra 2011.
COM(2011) 803 z dne 23. novembra 2011.
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prenosu zakonodaje EU ter z zmanjšanjem obsega nepotrebnih predpisov in
dovoljenj, ter z uvedbo enostavnejših in hitrejših postopkov, zlasti v
pravosodnih sistemih. Komisija je v svojem predlogu o izvzetju mikro podjetij
iz novih predpisov napovedala, da bo obdržala pregled stanja svojih predlogov
za zmanjšanje upravnih obremenitev med postopkom soodločanja in prenosa v
nacionalno zakonodajo, da bo lahko odkrila primere, ko zakonodajalec med
postopkom dodaja obremenitev;

6.

•

zagotovitev, da lahko izmenjave informacij med upravami in podjetij ter
državljani potekajo digitalno, s čimer se izboljšajo upravna učinkovitost,
preglednost in kakovost storitev. Spletne javne storitve so lahko še posebno
koristne za MSP in bi morale biti prilagojene njihovim potrebam;

•

olajšanje ustanavljanja novih podjetij z izvajanjem zavez iz Akta za mala
podjetja, da se čas za zagon podjetja skrajša na tri dni. Tistih 25 držav članic, ki
tega še ni storilo, mora spremembe, potrebne za izpolnitev tega cilja, uvesti do
konca leta 2012;

•

če je stopnja črpanja sredstev iz strukturnih skladov EU nizka, je treba okrepiti
upravno zmogljivost, vključno s potrebnim znanjem in izkušnjami ter
kontinuiteto upravljanja, da se zagotovita hitrejše izplačevanje neporabljenih
sredstev za projekte za spodbujanje rasti in uporaba ustrezne razpoložljive
tehnične pomoči.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Gospodarstvo EU se spopada z najtežjimi izzivi doslej. Letni pregled rasti 2012 se osredotoča
na izvajanje prednostnih nalog, dogovorjenih v okviru novega gospodarskega upravljanja in
strategije Evropa 2020. V njem je upoštevana potreba po prilagoditvi ravni ciljev in
prednostnih nalog vse slabšim gospodarskim razmeram. Komisija poziva:

SL

•

Evropski svet, naj upošteva ta letni pregled rasti in naj različnim sestavam
Sveta da nalogo, da ga proučijo in o njem poročajo na spomladanskem
zasedanju Evropskega sveta, da bo lahko Evropski svet marca sprejel ustrezne
smernice za evropski semester 2012;

•

države članice, naj smernice, dogovorjene na spomladanskem zasedanju
Evropskega sveta, upoštevajo spomladi 2012 v svojih prihodnjih programih
stabilnosti in konvergence ter nacionalnih programih reform. Slednje bo
proučila Komisija, ko bo prihodnje leto objavila nova ali posodobljena
priporočila po posameznih državah ob upoštevanju stopnje izvajanja priporočil
iz leta 2011, vključno z zavezami iz pakta „evro plus“;

•

države članice, naj pospešijo izvajanje svojih programov stabilnosti in
konvergence, nacionalnih programov reform, in priporočila po posameznih
državah iz leta 2011;

•

Evropski parlament in Evropski svet, naj potrdita hitro sprejetje predlogov s
seznama, priloženega temu sporočilu, da jih bo mogoče sprejeti do konca
leta 2012.
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Priloga: Posebni predlogi na ravni EU
z znatnim potencialom za rast in okvirni časovni razpored
I.

BOLJŠA IZKORIŠČENOST DOGOVOROV, KI SO ŽE BILI SPREJETI NA RAVNI EU
•

Polno izvajanje direktive o storitvah
POTREBNI UKREPI:

•

•

Vse države članice do konca leta 2011 prenesejo direktivo v svojo
zakonodajo (poročilo o izvajanju do konca leta 2011 / na začetku
leta 2012).

•

Do konca leta 2011 se vzpostavijo vse enotne kontaktne točke.

•

Pregled izvajanja direktive, ki trenutno poteka, se objavi v drugem
četrtletju leta 2012; nadaljnji ukrepi se sprejmejo do konca leta 2012.

•

Komisija v prvi polovici leta 2012 predlaga izvedbene smernice na
podlagi člena 20 direktive, da se odpravijo omejitve prodaje na podlagi
državljanstva ali prebivališča.

Dokončanje integriranega trga za energijo, ki bi potrošnikom omogočil
izbiro med dobavitelji, ponudnikom energije pa popoln dostop do trgov
POTREBNI UKREPI:

•

•

Vse države članice v svojo zakonodajo nemudoma prenesejo drugi in
tretji energetski sveženj (rok za prenos je bila sredina leta 2011).

•

Svet in Parlament hitro sprejmeta uredbo o smernicah za vseevropsko
energetsko infrastrukturo.

•

Komisija v letu 2012 predlaga prvi sklop izvedbenih smernic in kodekse
omrežja (kot je bilo napovedano v tretjem sklopu), da se delo na tem
področju zaključi do leta 2014.

Začetek izvajanja direktive o zamudah pri plačilih bi bilo treba prestaviti
z marca 2013 na marec 2012, da bi podprli MSP
POTREBNI UKREPI: Vse države članice (de facto ali de iure) prestavijo
začetek izvajanja.

•

Polno izvajanje sporazuma o prosti trgovini s Korejo
POTREBNI UKREPI:
•

SL

Kampanje za oglaševanje priložnosti, ki se v letu 2012 odpirajo v Koreji,
v vseh državah članicah.
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•

II.

Komisija spremlja izvajanje izboljšanega dostopa do trga in do konca
leta 2012 pripravi poročilo.

POSPEŠITEV SPREJETJA SKLEPOV, KI JIH EVROPSKI PARLAMENT IN SVET ŠE NISTA
SPREJELA

•

S predlagano enotno evropsko patentno zaščito, ki bi veljala v 25 državah
članicah, bi se stroški za podjetja po ocenah znižali za 80 % (predlog v
okviru Akta za enotni trg)
POTREBNI UKREPI:

•

•

Ministri 25 držav članic do konca leta 2011 dosežejo politični dogovor o
enotnem patentnem sistemu.

•

Sprejetje izvedbenih predpisov in dogovora na politični ravni / podpis
sporazuma o enotnem patentnem sistemu po glasovanju Evropskega
parlamenta februarja leta 2012.

Dogovor o spremembi uredbe o gostovanju, ki bo pomenil več priložnosti
za podjetja in nižje cene za potrošnike
POTREBNI UKREPI: Svet in Evropski parlament potrdita predlog Komisije
(COM(2011) 402) v prvi polovici leta 2012 (veljavna uredba preneha veljati
30. junija 2012).

•

Načrtovane spremembe direktiv o letnih računovodskih izkazih bi
poenostavile zahteve, zlasti v okviru izjem za mikropodjetja in zmanjšanja
obremenitve za mala podjetja
POTREBNI UKREPI:

•

•

Do konca leta 2011 se doseže politični dogovor o predlogu Komisije o
računovodstvu za mikrosubjekte (COM (2009) 35 COD).

•

Do konca leta 2012 se sprejme predlog o spremembi direktiv o
računovodstvu (COM(2011) 684) (predlog v okviru Akta za enotni trg).

Predlagano povečanje stopenj sofinanciranja za strukturne sklade v
državah, ki sodelujejo v programu, bi omogočilo hitro sprostitev sredstev
EU v podporo rasti
POTREBNI UKREPI: Do konca leta 2011 se sprejme predlog Komisije
(COM(2011) 482).

•

Predlagana direktiva o prihrankih energije bi spodbudila učinkovitejšo
rabo energije
POTREBNI UKREPI:
•

SL

Svet in Evropski parlament v prvi polovici leta 2012 sprejmeta direktivo.
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•
•

Vse države članice določijo cilje za energetsko učinkovitost in predložijo
prva poročila do konca 2012 (po sprejetju direktive).

Sklenitev nadaljnjih trgovinskih sporazumov, ki so v postopku sklenitve, z
glavnimi strateškimi partnerji
POTREBNI UKREPI:

•

•

Ob upoštevanju stališča partnerjev se do naslednjih srečanj na vrhu z
Indijo in Ukrajino končajo pogajanja s tema državama.

•

Ob upoštevanju stališča partnerjev se najpozneje leta 2012 končajo
pogajanja s Kanado, Singapurjem in Malezijo.

•

Na začetku leta 2012 se formalno skleneta sporazuma s Perujem in
Kolumbijo, o katerih so pogajanja že končana.

Pregled zakonodaje o evropskem sistemu standardizacije (IKT in storitve)
(predlog v okviru Akta za enotni trg)
POTREBNI UKREPI: Svet in Evropski parlament sprejmeta predlog Komisije
(COM(2011) 315) do konca leta 2012.

•

Dogovor o predlogih za obdavčitev prihrankov
POTREBNI UKREPI: Do konca leta 2011 se zaključijo razprave v Svetu o
predlogu za obdavčitev prihrankov (COM(2008) 727), ki so že zelo
napredovale.

•

Pooblastitev Komisije za pogajanja o ciljno usmerjenih davčnih
sporazumih s tretjimi državami v imenu celotne EU za učinkovit boj proti
davčnim utajam in v izogib dvojnemu obdavčenju
POTREBNI UKREPI:

•

•

Do marca 2012 se sprejme dogovor o pogajalskih direktivah.

•

Do konca leta 2011 se sklene sporazum za boj proti goljufijam z
Lihtenštajnom.

•

Komisija do konca 2012 pripravi predlog za preprečevanje davčnih oaz.

Sprejetje izbirnega skupnega evropskega prodajnega prava
POTREBNI UKREPI: Svet in Evropski parlament do konca leta 2012
sprejmeta predlog Komisije (COM(2011) 636).

III.

SPREJETJE PREDLOGOV, KI JIH BO
MESECIH, MED DRUGIM:

HITRO
•

SL

KOMISIJA

PREDLAGALA V NASLEDNJIH

Dvanajst predlogov v okviru Akta za enotni trg, ki med drugim zajemajo:
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•

poenostavitev dostopa do tveganega kapitala v celotni Evropi s potnim
listom EU – predlog Komisije z dne 30. novembra 2011, ki ga Svet in
Evropski parlament sprejmeta do konca leta 2012;

•

zagotovitev skupne pravne podlage za vzajemno priznavanje
elektronskega potrjevanja pristnosti in elektronskega podpisa v
mednarodnem prostoru – Komisija v drugem četrtletju leta 2012 pripravi
predlog, ki ga Svet in Evropski parlament sprejmeta do konca leta 2012;

•

pregled okvira javnih naročil za zagotovitev enostavnejšega pravil in
učinkovitejših postopkov – Komisija 13. decembra 2011 pripravi
predlog, ki ga Svet in Evropski parlament sprejmeta do konca leta 2012;

•

zakonodajo v zvezi s posodobljenim sistemom priznavanja poklicnih
kvalifikacij.

POTREBNI UKREPI: Svet in Evropski parlament sprejmeta zakonodajne akte
do konca leta 2012.
•
•

Drugi predlogi:

Pobuda za priložnosti za mlade za spodbujanje zaposlovanja mladih, zlasti
dostopa do prve zaposlitve, vajeništva in pripravništva
POTREBNI UKREPI: Komisija do konca leta 2011 pripravi predlog, ki ga Svet
in Evropski parlament sprejmeta do junija leta 2012.

•

Kolektivno upravljanje pravic za vzpostavitev enotnega trga za spletne
glasbene storitve in posodobitev upravljanje avtorskih pravic v EU
POTREBNI UKREPI: Komisija v prvem četrtletju leta 2012 pripravi predlog,
ki ga Svet in Evropski parlament sprejmeta do konca leta 2012

•

Predlog o spletnih plačilih za izboljšanje zaupanja in konkurence, ki sta
trenutno zaskrbljujoča
POTREBNI UKREPI: Komisija v letu 2012 predstavi dejanske predloge za
obravnavo vprašanj, opredeljenih v zeleni knjigi (sprejetje predvideno konec
leta 2011).
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